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یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  ییانشآ 
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:BBR14/م5آ5 1393 هرگنک يدنب  هدر 
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1  : ص

هراشا
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رشان نخس 

هب ییوگ  خـساپ  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  ییاهزاین  ون ، ياه  شناد  ندـمآ  دـیدپ  اه و  شناد  دـیدپون  تایـضتقم  یعامتجا و  تالوحت 
زین یـشزومآ  ياه  باتک  ور  نیازا  .دیامن  یم  يرورـض  ار  صـصختم  ياه  هرهچ  تیبرت  دـیدج و  یلیـصحت  ياه  هتـشر  داجیا  نآ ،

.دوش فیلأت  اه  ینوگرگد  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب 

هقالع ناهوژپ و  شناد  هک  دراد  اـضتقا  یطاـبترا  یگنهرف و  ياـه  هناـسر  هیاـس  رد  برغ  یگنهرف  هطلـس  شرتسگ  ندـش و  یناـهج 
نوتم دیلوت  یـصصخت ، ياه  هتـشر  داجیا  اب  مهم  نیا  دنوش و  انـشآ  یلاعتم  ياه  شزرا  دنلب و  ياه  هشیدنا  اب  ثحابم ، نیا  هب  نادنم 

هب نتخادرپ  رد  هاگ  دنیارف  نیا  .دیسر  دهاوخ  ماجنارس  هب  نایوجـشناد  هتفای  نامزاس  تیبرت  شزومآ و  هنماد  شرتسگ  ینغ ، دیدج و 
یـصصخت هدیچیپ و  نادنچ  هن  اما  یملع ، ياه  ثحب  شراگن  رد  هاگ  دوش و  یم  فیرعت  یـصصخت  نوتم  نیودت  نیداینب و  ثحابم 

.دسر یم  روهظ  هب 

ياـه هویـش  اـه و  نـتم  رد  يرگنزاـب  .تساـیوپ  دـنمنوناق و  مجـسنم ، یـشزومآ  ماـظن  ورگ  رد  یـشزومآ  زکارم  یگدـنلاب  یفرط  زا 
.دراد یپ  رد  ار  یشزومآ  زکارم  یملع  طاشن  هجیتن  رد  ییایوپ و  ماجسنا و  نیا  زین  اهنآ  ندرک  زور  هب  یشزومآ و 

یشزومآ راتخاس  حالصا  هشیدنا  رد  هک  تسا  ینایلاس  یمالـسا ، دنمهوکـش  بالقنا  تکرب  هب  ینید  مولع  ياه  هزوح  رتسب ، نیا  رد 
.دنا یسرد  نوتم  يرگنزاب  و 

ص:5
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ریغ بالط  تیبرت  میلعت و  گرزب  تلاسر  هک  هعومجم  نیا  زا  یـشخب  ناونع  هب  هیملاعلا » هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا هعماـج  »
تاعوضوم رد  یسرد  نوتم  رشن  نیودت و  هداد و  رارق  دوخ  شالت  هحولرس  ار  بسانم  یـسرد  نوتم  فیلأت  دراد ، هدهع  رب  ار  یناریا 

.تسا دنیارف  نیا  لصاح  ینید ، مولع  نوگانوگ 

ریهز دیـس  ياقآ  بانج  دنمجرا  لضاف  زا  ساپـس  ینادردق و  اب  هلآ ») هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا رـشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم  »
, دنا هتشاد  يرکفمه  يرایمه و  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  ینازیزع  مامت  یمالـسا و  هفـسلف  اب  یتامدقم  ییانـشآ  باتک  فلؤم  ینیلیـسملا 

.دنک یم  میدقت  یمالسا  بان  هشیدنا  گنهرف و  ناگدنیوج  هب  ار  نآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا رشن  همجرت و  یللملا  نیب  زکرم 

ص:6
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نیهارب 45 زا  یخرب  همدقم  تابثا  . 1

یفسلف 45 ياه  لیلحت  يارب  دیدج  ياه  هنیمز  هیهت  . 2

نافرع 45 هب  هفسلف  کمک 

هفسلف 46 هب  نافرع  ياهکمک 

هفسلف 46 مالک و  هطبار 

مالسا ناهج  یفسلف  يرکف و  بتاکم  اب  ییانشآ  مود : شخب 

ءاشم 53 یفسلف  بتکم  اب  ییانشآ  . 4

ءاشم 54 هفسلف  شور 

ءاشم 55 یفسلف  بتکم  راذگ  ناینب 

يدنک 55 بوقعی  فسویوبا  . 1

یباراف 58 رصن  وبا  . 2

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


انیس 59 نبا  . 3

ءاشم 60 هفسلف  لحارم  اه و  هرود 

سیسأت 60 هلحرم  . 1

لوفا 60 هلحرم  . 2

نیمز 60 برغم  رد  ءاشم  هفسلف  . 3

قارشا 63 یفسلف  بتکم  اب  ییانشآ  . 5

قارشا 63 هفسلف  شور  فیرعت و 

قارشا 65 هفسلف  شیادیپ  هنیمز  هچخیرات و 

قارشا 65 یفسلف  بتکم  راذگ  ناینب 
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قارشا 66 هفسلف  عبانم 

ءاشم 66 هفسلف  . 1

ناتساب 67 ناریا  هفسلف  . 2

نانوی 67 هفسلف  . 3

یمالسا 67 نافرع  . 4

یمالسا 68 تایاور  دیجم و  نآرق  . 5

نوطالفا 68 اب  قارشا  هفسلف  تبسن 

قارشا 70 هفسلف  ینابم  لوصا و 

دوجو 70 ندوب  يرابتعا  تیهام و  تلاصا  . 1

تملظ 71 رون و  . 2

ضرع 71 رهوج و  هب  رون  میسقت  . 3

يرهوج 71 رون  ماسقا  . 4

راونالارون 71 فلا )

هرهاق 72 راونا  ای  لوقع  ب )

هیدبهفسا 72 راونا  ای  سوفن  ج 

هدرجم 73 حابشا  هقلعم و  روص  . 5

مسج 74 تطاسب  . 6

یمالک 77 بتکم  اب  ییانشآ  . 6

یمالک 77 شور 

مالک 78 ملع  دیاوف 
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یمالک 80 هدمع  ياه  برشم  نیرت  مهم 

ینافرع 85 بتکم  اب  ییانشآ  . 7

حالطصاو 85 تغل  رد  نافرع 

نافرع 87 عوضوم 

نافرع 88 فده 

نافرع 88 شور 

نافرع 88 فوصت و  یخیرات  ياه  هرود 

توافت 90 . 1

كارتشا 91 . 2
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هیلاعتم 93 تمکح  بتکم  اب  ییانشآ  . 8

هیلاعتم 94 تمکح  عبانم 

ثیدح 95 نآرق و  . 1

مالک 95 ملع  . 2

نافرع 95 . 3

نیشیپ 96 ياه  هفسلف  . 4

ناینیشیپ 96 يارآ  نیهلاتملاردص و 

اردصالم 97 ياه  باتک  نیرت  مهم 

هعبرالا 97 هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  . 1

هیبوبرلا 98 دهاوشلا  باتک  . 2

بیغلا 98 حیتافم  باتک  . 3

هفسلف لیاسم  اب  ییانشآ  موس : شخب 

یفسلف 103 لیاسم  اب  ییانشآ  . 9

یتسه 103 لئاسم 

یتسه 104 هژیو  لئاسم 

دوجو 109 ماکحا  . 10

تیهام 109 دوجو و  ماکحا 

دوجو 109 هژاو 

تیهام 110

110 یتسه ) دوجو ( موهفم  ندوب  یهیدب 
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دوجو 112 موهفم  ندوب  یهیدب  لیلد 

نهذ 112 رد  تیهام  رب  دوجو  تدایز 

تیهام 113 رب  دوجو  تدایز  رب  نافوسلیف  لیالد 

تیهام 117 ای  دوجو  تلاصا  . 11

تیهام 117 تلاصا  ای  دوجو  تلاصا 

هلئسم 120 هچخیرات  هب  یهاگن 

122 لیلد ) نیرت  مهم  ) دوجو تلاصا  لیالد 

دوجو 123 تلاصا  ناهرب  ریرقت 
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123 لیلد ) نیرت  مهم   ) تیهام تلاصا  لیالد 

تیهام 123 تلاصا  ناهرب  ریرقت 

127 ینهذ » دوجو  ینیع و  دوجو   » 1 یتسه هیلوا  تامیسقت  . 12

ینهذ 127 دوجو  ثحب  هچخیرات 

ینهذ 128 دوجو  هرابرد  اه  خساپ  اهداریا و 

موس 130 لاکشا 

133 ریغتمو » تباث  میدق -  ثداح و   » 2 یتسه هیلوا  تامیسقت  . 13

ناملکتم 134 یلقن  یلقع و  لیالد 

یلقع 134 لیلد  . 1

یلقن 135 لیلد  . 2

یمالسا 135 هفسالف  خساپ 

ّریغتم 136 تباث و 

ّریغتم 136 تباث و  رد  نوگانوگ  تارظن 

نایئایلا 137 هیرظن  . 1

مسیمتآ 137 هیرظن  . 2

وطسرا 137 هیرظن  . 3

اردص 138 ّالم  هیرظن  . 4

139 سوطیلقره )  ) تیلکاره هیرظن  . 5

تیلع 141 . 14

تیلع 141
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تیلع 141 نوناق  تیمها 

دراد 142 یم  او  یقطنم  رّکفت  هب  ار  ناسنا  تیلع  نوناق  . 1

رشب 142 شناد  ساسا  هیاپ و  تیلع  نوناق  . 2

تیّلع 142 موهفم  عازتنا  ءاشنم 

یّسح 143 هیرظن  . 1

143 ضحم ) لقع   ) يرطف هیرظن  . 2

ناملسم 144 يامکح  هیرظن  . 3

تیّلع 144 فیرعت 

ّتیّلع 145 لیلحت 
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146 تسیچ ؟ ّتلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالمو  طانم 

146 يّدام )  ) یّسح هیرظن  . 1

ینامز 147 ثودح  هیرظن  . 2

يوهام 148 هیرظن  . 3

149 يرقف ) ناکما   ) يدوجو رقف  هیرظن  . 4

یلولعم 151 یّلع و  ّتیخنس 

ّتلع 152 ماسقا 

دوجولا 155 بجاو  . 15

فیرعت 155

نایارگ 155 هّدام  هیرظن  . 1

ناملسم 156 نامّلکتم  هیرظن  . 2

ناملسم 156 نافوسلیف  هیرظن  . 3

اردص 156 ّالم  هیرظن  . 4

دوجولا 157 بجاو  یفسلف  تابثا 

دوجولا 157 بجاو  تابثا  رد  یفسلف  ياه  هار 

157 تکرح » ناهرب   » ای ییوطسرا  هار  . 1

158 بوجو » ناکما و  ناهرب   » ای يونیس  هار  . 2

158 نیقیّدص » ناهرب   » ای ییاردص  هار  . 3

دوجولا 160 بجاو  ماکحا 

دوجولا 160 بجاو  تافص  ماکحا و  رایعم  . 1
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بجاو 160 تافص  تیفیک  . 2

دوجولا 162 بجاو  یتوبث  تافص  تخانش  ياه  هار  . 3

عبانم 165 تسرهف 
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راتفگشیپ

 . ِباْبلَْألا اُولوُأ  ّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  ًارِیثَک َو  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  ُءاشَی َو  ْنَم  َهَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  يذلا  دمحلا هللا 

یم رکش  شلیزج  يایاطع  شا و  هدرتسگ  ياه  تمعن  رب  ار  وا  مامتو ، مات  هدنشخبو  لاعتم  دنوادخ  رب  نارکیب  ساپـسو  دمح  زا  سپ 
كاـپ تیب  لـها  و  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصم دـمحم  شناگدـنب  نیرتـبرقم  تاـقولخم و  فرـشا  رب  متـسرف  یم  دورد  مـنک و 

.تمایق زور  ات  ترضح  نآ  نایوپ  هار  رب  مالس  دورد و  .شیافو و  اب  نارای  شرهطمو و 

: دنا هدرک  روهظ  هورگ  هس  نامیا ، لقع و  ای  نید  لقع و  نیب  تبسن  نییبت  اب  طابترا  رد  یمالسا  رکفت  خیرات  رد 

ای ربدـت  قمعت و  هنوگ  ره  دـنا و  هدرک  شیوخ  تمه  ههجو ي  ار  ینید  رهاوـظ  رب  دوـمج  هک  دـنا  یناـسک  ناـنیا  ناـیارگ : رهاـظ  . 1
.دنناد یم  دودرم  موکحم و  تدش  هب  ار  ینید  یناعم  رد  یلقع  هشیدنا ي 

رارق لقع  كرد  هطیحرد ي  فراعم  همه ي  ینعی  .دوش  یم  كرد  لقع  اب  ینید  فراعم  همه ي  دـنیوگ  یم  نانیا  نایارگ : لقع  . 2
.دننک یم  تفایرد  رظن  هب  ار  دوخ  بوجو  دنریگ و  یم 

یحو و هک  هنوگ  نامه  دنیوگ : یم  لقن  لقع و  تعیرـش و  لقع و  نیب  یگنهامه  هب  داقتعا  اب  هورگ  نیا  ریذـپ : لقن  نایارگ  لقع  . 3
ناسنا تفرعم  عبنم  تعیرش ،
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یجراـخ ینیع و  تقیقح  زا  ود  ره  ، تعیرـش یحو و  لـقع و  نینچمه  .تسا  یناـسنا  تخانـش  تـفرعم و  عباـنم  زا  زین  لـقع  تـسا ،
.تسا رگیدکی  اب  گنهامه  اهنآ  شرازگ  ور ، نیا  زا  .دنک  یم  شرازگ 

نیع دوخ  هک  دـناوخ ، یم  ارف  ناهرب  هب  اهنت  هن  نآرق  تسین و  ییادـج  هنوگ  چـیه  نآرق  نیب  یلقع و  ناهرب  نیب  موس  هورگ  رظن  ربانب 
ْمُْکَیلِإ اْنلَْزنَأ  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَـق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدـناوخ  رون  ناـهرب و  هچراـپکی  ار  شنآرق  دـنوادخ ، .تسا  ناـهرب 

.ًانِیبُم ًارُون 

تمکح ار  تیادـه  توعد و  زاغآرـس  نآرق  .تسا  تداعـس  يوسب  اـهناسنا  تیادـه  توـعد و  ياـه  هار  زا  یکی  هفـسلف  تمکح و 
؛ دـنک یم  یفرعم  تمکح  نسحا ، لادـج  وکین و  هظعوم  رانک  رد  ار  هار  نیلوا  لحن  هکراـبم  هروس  زا  همیرک 125  هیآ  رد  هتـسناد و 
رد قطنم  لقع و  زا  حیحـص  هدافتـسا  ینعی  تمکح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُعُْدا 

.تسار هار  ندناسانش  نتخانش و 

هتشادنپ داحلا  رفک و  جیورت  ثعاب  ار  هفسلف  يا  هدع  زین  مالسا  ناهج  رد  دوب ، هفسلف  فلاخم  یطـسو  نورق  تیحیـسم  هک  هنوگنامه 
هفسلف اب  مه  نایعیش  زا  یخرب  یلو  هدوب ؛ رتدیدش  تفلاخم  نیا  تنس  لها  نایم  رد  .دنتـسناد  یمن  زیاج  ار  نآ  سیردت  لیـصحت و  و 

.تسا هدوبن  ریثأت  یب  هفسلف  اب  تفلاخم  رد  مه  تسایس  لماع  .دنا  هدرک  تفلاخم 

: هورگ ود  ار  هفـسلف  نیفلاخم  يدزی ، حابـصم  یقتدـمحم  .دوش  یم  لماش  ار  یفلتخم  ياه  هورگ  مالـسا  ناـهج  رد  هفـسلف  ناـفلاخم 
اب تفلاخم  گنهآ  شیبامک  هک  ییاه  شیارگ   » هک تسا  دـقتعم  دـناد و  یم  ارگ  نطاـب  ناکلـسم  فراـع  رگید  رهاـظ و  لـها  یکی 
ار ناشدوخ  رصع  رد  جیار  یفسلف  ءارآ  زا  يا  هراپ  هک  یناسک  هیحان  زا  یکی  تسا : هتفرگ  یم  هیام  عبنم  ود  زا  ًابلاغ  هتشاد ، ار  هفسلف 
اب دوش ، مدرم  یبهذم  دیاقع  یتسس  بجوم  راکفا  نیا  شرتسگ  ادابم  هکنآ  میب  زا  دنا و  هدید  یم  راگزاسان  تنـس  باتک و  رهاوظ  اب 

ینابرشم فراع  هیحان  زا  يرگید  دنا و  هتساخ  یمرب  تفلاخم  هب  اهنآ 
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یبلق و ریـس  زا  یگدنام  بقع  تلفغ و  بجوم  یفـسلف  شیارگ  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دـنا و  هتـشاد  دـیکات  يونعم  ریـس  تیمها  رب  هک 
(1) دنا » هدرک  یم  یفرعم  نیبوچ  ار  نایلالدتسا  ياپ  دنا و  هداد  یمن  نآ  هب  ییاهب  ددرگ ، ینافرع  كولس 

رد هراومه  نونک  ات  دوخ  شیادیپ  زاغآ  زا  هک  هطسفس  زا  رظن  فرص  هک  تسا  دقتعم  هفسلف  نافلاخم  يدنب  میسقت  رد  ینانید ، رتکد 
(1 دنراد : رارق  ریز  هفیاط  هس  زا  یکی  هرمز  رد  ًابلاغ  هفسلف ، يّدج  ِنارگ  هزیتس  نادقتنم و  تسا ، هدرک  ریس  هفـسلف  اب  فلاخم  تهج 

.نایارگ (2) یبرجت  ناکلسم و  یلّصحت  ( 3 كولس ؛ لها  افرع و  ( 2 نایدا ؛ هب  نادقتعم  نانمؤم و 

اهلاس لصاح  تسا ، هدش  میظنتو  هیهت  یمالسا »  هفسلف  اب  یتامدقم  ییانشآ  ناونع «  تحت  هک  تسا ، امش  يور  شیپ  هکرـضاح  نتم 
هورگ دـیتاسا  طسوت  یـسرد ، هوزج  ناونع  هب  نآ  میظنتو  هیهت  سپ  هک  تسا  یمالـسا  هفـسلف  هنیمز  رد  بناج  نیا  سیردـتو  هبرجت 

يراتخاس تاحالصا  لامعا  زا  سپ  هتفرگ و  رارق  یسرربو  دقن  دروم  یلضفا  داتـسا  دنمجرا  لضاف  نانچمه  ناگرگ و  دحاو  هفـسلف 
هورگ مرتحم  ياضعا  بیوصت  هب  ناگرگ  دحاو  یمالسا  نافرع  هفسلف و  هورگ  یتامدقم » هفسلف   » یـشزومآ نتم  ناونع  هب  ییاوتحمو 

.تسا هدیسر  یمالسا  نافرع  هفسلف و 

: نتم نیا  ییایازم  زا 

: تسا هدش  نیودت  شخب  هس  ناونع  تحت  تمسق  هس  رد  رضاح  نتم  . 1

، هفـسلف دیاوف  عوضوم و  هفـسلف ، فیرعت  لیبق  زا  تسا ، هتخادرپ  یتامدقم  ثحابمو  هفـسلف  تایلک  هراب  رد  یحیـضوت  هب  لوا : شخب 
...و مولع  ریاس  اب  هفسلف  هطبار 

تسا و هدـش  حیرـشت  الامجا  دـنراد ، یفـسلف  يوبو  گنر  هک  يرکف  ياه  هلحنو  اه  هزوح  اـی  اـه  بتکم  مود  شخب  رد  مود : شخب 
دنا هدش  یفرعم  مالسا  ناهج  يرکف  بتاکم  زا  یبتکم  ره  فورعمو  مهم  ياه  هرهچ  یفسلف  راودا  زا  رظن  فرص 

ص:15

ص135 ج1 ، ، 1382، ریبکریما نارهت ، هفسلف ، شزومآ  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  ( . 1 - ) 1
ص8 ج1 ، مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  یمیهاربا ، ینانید ، ( . 2 - ) 2
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هتخادرپ ...و  رهوج  تکرح ، تیلع ، تیهام ، دوجو ، ثحابم  لیبق  زا  یفسلف  صاخ  تاعوضوم  حرـش  هب  موس  شخب  رد  موس : شخب 
.میا

 . تسا هدش  میظنتو  هیهت  یشزومآ  دحاو  نازیم 2  هب  یمومع و  هرود  ناهوژپ  شناد  يارب  یسرد  باتک  تروص  هب  رضاح  نتم  . 2

بلاطم هدیکچ  رب  نوزفا  زین  سرد  ره  نایاپ  رد  هدش و  نایب  رظن  دروم  یـشزیگناو  یـشزومآ  یلـصا  فادها  سرد  ره  يادتبا  رد  . 3
.تسا هدش  یحارط  نآ  بلاطم  هب  رظان  ياه  شسرپ 

.تسا هدش  میظنت  هیهت و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) یفطصملا هعماج  بوصم  ياه  لصفرسو  نیوانع  اب  قباطم  رضاح  نتم  . 4

هئارا اب  مهاوخ  یم  هنازجاع  مرتحم  زیزع و  ناگدـننک  هعلاطم  یمامت  زا  دـشاب  یم  بناجنیا  یـشزومآ  رثا  نیلوا  رـضاح  هتـشون  نوچ 
مرتـحم سیئر  زا  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب  ناـیاپ  رد  .دـنیامن  يراـی  نآ  یفیک  ياـقترا  صقاون و  عفر  رد  ارم  دوخ  هدـنزاس  تارظن 

مرتحم دیتاسا  زا  نینچمه  منک  یم  رکشت  دندومرف  لوبق  ار  باتک  نیا  پاچ  تمحز  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصملا تاراشتنا 
زا هژیو  هب  منک ، يرازگساپس  دنتساک  نآ  صیاقن  زا  دوخ  تارظن  اب  هک  یلـضفا  ياقآ  بانج  دنمجرا  لضاف  نانچمه  هفـسلف و  هورگ 

.مرازگساپس دنا  هدوب  باتک  نیا  ییارآ  هحفص  حیحصت و  راد  هدهع  هک  يدعاسلا  رکاش  ياقآ  بانج 

ناگرگ هعمج 91/10/8 

ینیلیسملا ریهز  دیس 
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هفسلف تایّلک  لوا : شخب 

هراشا

ص:17
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تسیچ هفسلف  . 1

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  هفسلف  هب  شناد  نیا  ندش  هدیمان  لیلد  هفسلف و  هژاو  يانعم  ( 1

.دنادب ار  نایاطسیفوس  تسیفوس و  هژاو  يانعم  ( 2

.دنادب ناناملسم  نایم  رد  ار  حالطصا  نیا  يانعم  هدافتسا و  هوحن  ( 3

.دشاب انشآ  نآ  هیمست  هجو  و  کیزیفاتم )  ) هعیبطلا دعب  ام  حالطصا  اب  ( 4

.دنادب هفسالف  رظنم  زا  ار  هفسلف  عوضوم  ( 5

هفسلف هژاو 

philosophi ایفوسولیف (  .تسا  ییاناد  نتـشاد  تسود  يانعم  هب  اـیفوسولیف »  » یناـنوی هملک  زا  یبرع  یلعج  ردـصم  هفـسلف )  ) هژاو
.تسا ییاناد  ای  تمکح  يانعم  هب  ایفوس »  » نتشاد و تسود  يانعم  هب  ولیف »  » هملک ود  زا  بکرم 

تسیفوس هژاو 

تسا كریز  دنمشوه و  یگدنز  روما  رد  هک  یسک  .تسا  تسدربز  روشناد و  داتسا ، يانعم  هب  تغل  رد  تسیفوس »  » ای یئاطسفوس » »
دوخ رود  ار  ناناوج  دنتفر و  یم  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  نانیا  .دنتفگ  یم  یئاطـسفوس  ار  هفـسلف  ناراگزومآ  ناتـساب  نانوی  رد  . (1)

.دنتخادرپ یم  سیردت  هب  همحٌزلا  قح  يازا  رد  هدرک و  عمج 

ص:19

.ادخهد تغل  گنهرف  ( . 1 - ) 1
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.دنتخومآ یم  ناشنادرگاش  هب  دوب ، مزال  یسایس  یعامتجا و  ياه  تیقفوم  يارب  هک  ار  ینونف  رگید  لدج و  تباطخ و  نایئاطـسفوس 
(1)

« راک هطلاغم   » و ییاناد » تمکح و   » يانعم هب  بیترت  هب  هدرک و  رییغت  نامز  رورم  هب  تسیفوس »  » و اـیفوس » ولیف   » هملک ود  نیا  ياـنعم 
يا هدعو  دنتـشادن ، رواب  یتیعقاو  هب  سایگرگ ) دـننام   ) نایاطـسیفوس هورگ  زا  يا  هدـع  هک  تسا  نآ  رما  نیا  لیلد  .دـنا  هتفر  راک  هب 

.دنتسناد یمن  نارگید  هب  لاقتنا  لباق  ار  تفرعم  ساروگاتورپ ) دننام   ) موس هورگو  دنتسناد  یم  یندشن  كاردا  ار  نآ  رگید 

.دنتفرگ یم  وا  دوخ  يارب  تقیقح  كالم  ار  صخش  ره  كاردا  هتسناد و  یبسن  ار  تقیقح  ور  نیا  زا 

قلطم تقیقح  هب  نوچ  دـنداد و  یم  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  دـنتخومآ و  یم  ار  فلتخم  موـلع  هک  دـندوب  يدرگ  هرود  دارفا  هدـع  نیا 
یم راک  هب  هطلاغم  ناشیاه  لالدتـسا  رد  دـندرک و  یم  تابثا  دنتـساوخ  یم  ار  هچ  نآ  ره  اه  شناد  نیمه  کـمک  هب  دنتـشادن  رواـب 

.تفرگ دوخ  هب  راک » هطلاغم   » يانعم داد و  تسد  زا  ار  دنمشناد )  ) دوخ هیلوا  يانعم  تسیفوس  تهج  نیمه  هب  .دندرب 

ینتورف و عضاوت و  تلع  هب  تخادرپ و  اـه  تسیفوس  هورگ  اـب  تفلاـخم  هب  هرود  نیا  رد  هک  دوب  يدنمـشیدنا  نیرت  فورعم  طارقس 
يانعم هب  فوسلیف ) سوفوسولیف   ) ار دوخ  شیوخ ، صاخ  یتفرعم  يانبم  لیلد  هب  دیاش  اه و  تسیفوس  اب  ندـش  فیدر  مه  زا  زارتحا 
یقیقح یلقع و  مولع  همه  هب  زین  هفسلف  تفر و  راک  هب  دنمشناد  يانعم  هب  فوسلیف  هملک  دعب  هب  نامز  نیا  زا  .دیمان  شناد  رادتـسود 

.تسا هدش  لامعتسا  يرابتعا  یلقن و  مولع  لباقم  رد 

ص:20

 . هحفص 104و105 . 1387 سونقق ، تاراشتنا  نارهت : .گنرذآ  نیسحلادبع  همجرت : .برغ  هفسلف  خیرات  ( . 1 - ) 1
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هفسلف یحالطصا  فیرعت 

هراشا

دروم دربراک  سپسو  دوش  هداد  حیضوت  ار  هفسلف  جیار  ياهدربراک  زا  يدادعت  تسا  هتسیاش  هفسلف  یحالطـصا  فیرعت  هئارا  زا  لبق 
.مینک فیرعتو  مینیزگرب  اررظن 

: میزادرپ یم  نآ  عیاشو  مهم  یناعم  مها  حیضوت  هب  اهنت  لاجم  نیا  رد  هک  تسا  هتشاد  توافتم  ياهدربراک  خیرات  لوطرد  هفسلف 

تخانش يانعم  هب  هفسلف  . 1

هفسلف «» قالخا هفسلف  «» ملع هفـسلف  » نوچمه يریباعتو  .دوش  یم  هدرب  راک  هب  دیق  اب  هارمهو  فاضم  تروصب  يدراوم  رد  هفـسلف  هژاو 
ملع هفسلف  تسارارق : نیا  زا  قوف  ياهدربراک  یظفللا  تحت  يانعم  نیاربانب  .دنا  سونأمو  جیار  تسایس » هفسلف  «» هقف هفـسلف  »و« خیرات

.خیرات ملع  ییاسانش  ینعی  خیرات  هفسلف  .قالخا  ملع  ییاسانش  ینعی  قالخا  هفسلف  یسانش ، ملع  ینعی 

تمکح تیاغ  فده  يانعم  هب  هفسلف  . 2

ینعی « مدـیمهفن ار  امـش  راک  نیا  هفـسلف  نم  » هک دوش  یم  لاوس  یهاگ  لاثم  ناونعب  .دراد  جاور  فرعرد  رتشیب  هفـسلفزا  دربراک  نیا 
تمکحو فده  هکنیا  ینعی  ...و  « تسیچ جح  هفسلف  «» تسیچ زامن  هفسلف  » دوش یم  هتفگ  ایو  .متفاین  رد  ار  امش  راک  تمکحو  فده 

.؟ تسیچ جحوزامن 

ص:21
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نیملسم حالطصارد  هفسلف  . 3

.دندرب راک  هب  انعم  هس  رد  ار  نآ  وطسرا  زا  تیعبت  هب  دندرک و  ذخا  نانوی  زا  ار  هفسلف  تغل  ناناملسم 

، وحن تغل ، لـیبق : زا  یلقن  ياـه  شناد  ربارب  رد  یلقع  ياـه  شناد  همه  اـب  فدارتم  دوب  هفـسلف  ماـع  حالطـصا  هک  تسخن  ياـنعم  - 
.دش میسقت  یلمع  هفسلف  و  يرظن ، هفسلف  هب  ادتبا  ماع  يانعم  هب  هفسلف  .دوب  ...و ؛ ثیدح  ریسفت ، فرص ،

یـشناد يرظن  هفـسلف  رگید  ترابع  هب  .دنک  یم  ثحب  دنتـسه  هک  نانچ  نآ  ءایـشا  هرابرد  هک  تسا  یملع  يرظن ، هفـسلف  زا  دوصقم 
ریغ يداـم  ریغ  دوجوم  عوضوماـب  تاـیهلا (  مسق  هس  هب  دوـخ  هبوـن  هب  هفـسلف  نیا  .لـمع  هن  تسا  شناد  ناـمه  نآ  فدـه  هک  تسا 

.تسا هدیدرگ  میسقت  كرحتم ) يدام و  روما  عوضوم  اب   ) تایعیبط و  كرحتم ) ریغ  يدام  روما  عوضوم  اب  ) تایضایر كرحتم )

رگید ترابع  هب  دـنک  یم  ثحب  تسا ، هتـسیاش  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  ناسنا  لاـعفا  هراـبرد  هک  تسا  یملع  یلمع ، هفـسلف  زا  دوصقم 
تسا و یعامتجا ) یگادوناخ و  يدرف ، لامعا (  نداد  ناـماس  هکلب  تسین  نتـسناد  دوخ  نآ  فدـه  هک  تسا  یـشناد  یلمع ، هفـسلف 
( یعامتجا لامعا  ندـم ( تسایـس  و  یگداوناخ ) لامعا   ) لزنم ریبدـت  يدرف ،) لامعا  قـالخا (  مسق  هس  هب  ار  نآ  ناملـسم  ناـفوسلیف 

دنا (1). هدرک  میسقت 

ینالقع دادعتسا  نتفای  تیلعف  لامک و  فده  يرظن ، هفـسلف  رد  اریز  تسا   « فده  » یلمع يرظن و  هب  هفـسلف  میـسقت  كالم  نیاربانب 
.تسا يرایتخا  راتفر  لامعا و  ساسارب  سفن  لیمکت  فده ، یلمع ، هفسلف  رد  دراد و  یتاذ  يرظن و  شزرا  هک  تسا  رشب 

مسق نآ  زا  هک  تسا  يرظن  هفسلف  نامه  تسا ، هفـسلف  صاخ  حالطـصا  درب و  یم  راک  هب  شناد  نیا  يارب  وطـسرا  هک  مود  يانعم  - 
.تسا رت  صاخ  رت و  فیرش  یلمع ) هفسلف  رگید ( 

هب یناعم  ریاس  زا  صخا  رگید  ترابع  هب  رت و  صاخ  همه  زا  هک  موس  يانعم  - 

ص:22

ص 597 ج1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  فیرش ، م  م ، ( . 1 - ) 1

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
http://www.ghaemiyeh.com


، یلعا شناد  یلوا ، هفـسلف  ياه  مان  هب  تسا و  يرظن  هفـسلف  ياـه  شخب  زا  یکی  هک  دوب  یهلا  تمکح  اـی  تاـیهلا  تفر  یم  راـمش 
.دوش یم  هدناوخ  زین  کیزیفاتم )  ) هعیبطلادعبام یهلا و  شناد  یلک ، شناد 

اریز تسا  رت  مهم  اه  شناد  رگید  زا  تایهلا  هک  دوب  نیا  رب  رواب  اما  دندرب  یم  راک  هب  ار  یناعم  نیا  وطسرا  عبت  هب  ناملـسم  نافوسلیف 
شناد رگید  زا  شناد  نیا  هک  یلاح  رد  دـنا ؛ جاتحم  نآ  هب  اه  شناد  همه  تسا و  رت  ماع  رت و  یلک  رت  ینیقی  رت ، یناـهرب  شناد  نیا 

.دنتسناد هفسلف  مان  راوازس  ار  نآ  یقیقح (1) و  هفسلف  ار  شناد  نیا  ور  نیا  زا  .تسا  زاین  یب  اه 

ياه یگژیو  فیرعت و  هک  تسا  ثحب  دروم  کیزیفاتم ) اـی  یهلا  هفـسلف  صخا (  ياـنعم  نیمه  سرد  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
.دش دهاوخ  نایب  همادا  رد  نآ 

هفسلف فیرعت 

نایب عوضوم ، ای  شور  تیاغ ، دـننام : هفـسلف  ياه  یگژیو  زا  کیره  هب  هجوت  اب  ، یفلتخم ياه  فیرعت  صخا  يانعم  هب  هفـسلف  يارب 
.تسا هدش 

ددرگ یناهج  یمدآ  هک  تسا  نآ  تمکح  دـنک «: یم  فیرعت  هنوگ  نیا  نآ  تیاغ  هب  هاگن  اب  ار  هفـسلف  يراوزبس  ققحم  هنومن  يارب 
.دبای دومن  یلقع  ناهج  تروص  هب  یجراخ  ینیع  ناهج  دننامه  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمکح  ینعی  .(2) ینیع » ناهج  قبط  رب  یلقع 

قیرط زا  تسا  یناـسنا  سفن  ندـش  لـماک  هفـسلف  : » دـنک یم  فیرعت  هنوـگ  نیا  شور  تیاـغ و  راـبتعا  هب  ار  هفـسلف  نیهلأتملاردـص 
دوجو هب  دیلقت  نظ و  يور  زا  هن  نیهارب و  هطساو  هب  ندرک  مکح  دنتسه و  هک  هنوگ  نآ  تادوجوم  قیاقح  ياه  تخانش 

ص:23

يدادرارق و ییاه  شناد  هک  وحن  فرـص و  دـننام  تسین  يراـبتعا  يدادرارق و  هک  تسا  یـشناد  یقیقح  شناد  زا  دوصقم  ( . 1 - ) 1
.دن يرابتعا 

ص 7. هموظنم ، حرش  يراوزبس ، يداه  الم  ( . 2 - ) 2
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(1) ناسنا .» ییاناوت  هزادنا  هب  تادوجوم 

لاوحا زا  هک  تسا  یملع  هفـسلف  تسا «: هدمآ  فیرعت  نیا  رد  .تسا  هدش  هئارا  هفـسلف  عوضوم  هیاپ  رب  هفـسلف  فیرعت  نیرت  فورعم 
(2) دنک .» یم  ثحب  دوجوم  وه  امب  دوجوم 

عنام عماج و  فیرعت ، رگید : ترابع  هب  دـنک و  یم  نایب  ار  ملع  کی  ياه  یگژیو  ماـمت  هک  تسا  یفیرعت  فیرعت ؛ نیرت  لـماک  اـما 
نیا ار  هفسلف  ناوت  یم  ساسا  نیارب  .دنک و  یم  دای  نآ  تیاغ  شور و  زا  مه  دنک و  یم  هراشا  ملع  عوضوم  هب  مه  هک  تسا  یفیرعت 

لاوحا قلطم و  دوجوم  نوماریپ  یهیدب  ینابم  زا  هدافتـسا  اب  یـسایق و  یلقع و  شور  اب  هک  تسا  یـشناد  هفـسلف  : » درک فیرعت  هنوگ 
شور هب  مه  فیرعت  نیا  رد  . (3) دروآ » یم  مهارف  یتسه  زا  ینالقع  ماع و  يریـسفت  تیاـهن  رد  دزادرپ و  یم  ثحب  هب  دوجو  یلک 

.تسا هدش  هراشا  یتسه ) زا  ینالقع  ماع و  ریسفت  ، ) تیاغ هب  مهو  قلطم ،) دوجوم  ، ) عوضوم هب  مه  یسایق ) یلقع و  )
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ص5. همکحلا ، هیادب  ییابطابط ، نیسح  دمحم  ( . 2 - ) 2

ص76. هفسلف ،)  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ  راکجنرب ، اضر  ( . 3 - ) 3
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سرد هصالخ 

.تسا ییاناد  رادتسود  يانعم  هب  تسا و  هدش  قتشم  ایفوسولیف )  ) زا هفسلف  هژاو 

ینعی تسیفوس ، ار  دوخ  یلو  هتخادرپ ، یم  فیرحت  هطلغم و  عاوـنا  هب  دوـخ  ياـه  لالدتـسا  رد  هک  دـنا  هدوـب  یناـسک  ناییاطـسفوس 
.دنا هدناوخ  یم  دنمشناد ،) )

.دنا هدیمان  فوسلیف  ار  دوخ  ناییاطسفوس ، ربارب  رد  وطسرا ، نوطالفا و  طارقس ، نوچ  نانوی ، گرزب  نافوسلیف 

ربارب رد  یلقع ، ياه  شناد  مولع و  قلطم  يارب  ماع  يانعم  رد  هتفر ؛ راک  هب  ّصاـخ )  ) و ماـع )  ) ياـنعم ود  هب  ناناملـسم  ناـیم  هفـسلف 
زا هک  تسا  یقیقح ) هفسلف   ) و یلوا ) هفسلف   ) نامه فراعتم ،) ریغ   ) ّصاخ و يانعم  رد  یلو  تسا ، هدش  قالطا  یعضو  یلقن و  مولع 

.تسا دوجوم ) وه  امب  دوجوم   ) نآ عوضوم  دراد و  مولع  رگید  هب  تبسن  ییاه  یگژیو  ناملسم  نافوسلیف  رظن 

شسرپ

؟ تسانعم هچ  هب  هطسفس  هفسلف و  ياه  هژاو  . 1

؟ دنمان تسیفوس  ار  يو  تساوخ  یمن  طارقس  ارچ  . 2

؟  تسا هتفر  راک  هب  انعم  دنچ  رد  ناملسم  نافوسلیف  نایم  هفسلف  . 3

.دیسیونب ناملسم  نافوسلیف  رظن  زا  ار  یقیقح  هفسلف  ياه  یگژیو  یخرب  . 4

.دیربب مان  ار  هفسلف  ياهدربراک  . 5

.دینک فیرعت  ار  صاخ  يانعم  هب  هفسلف  . 6
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هفسلف يدابم  . 2

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

دشاب انشآ  هفسلف  ملع  عوضوم  اب  ( 1

.دشاب انشآ  هفسلف  شور  اب  ( 2

.دشاب انشآ  هفسلف  دیاوف  تیاغ و  اب  ( 3

.دنادب ار  نآ  تامیسقتو  دسانشب  ار  هفسلف  يدابم  يدابم  هاگیاج  ( 4

.دشاب انشآ  نآ  هیمست  هجوو  هعیبطلا »  دعب  ام  حالطصا «  اب  ( 5

هفسلف عوضوم 

ثحب ملع  نا  یتاذ  ضارعا  زا  نا  رد  هک  تسا  يزیچ  نا  یملع  ره  عوضوم  هیتاذـلا ، هضراوع  نع  هیف  ثحبی  ام  وه  ملع  لک  عوضوم 
ندـب بط  ملع  عوضومالثم  .دوش  یم  عقاو  شناد  نا  لیاسم  روحم  هک  تسا  يزیچ  نا  یـشناد  ره  عوضوم  هداس  نابز  هبو  .دوش  یم 
کی هب  مولع  نیا  زا  مادـک  ره  لـیاسم  یماـمت  هک.....و  تسا  هملک  وحن  ملع  عوضومو  .تساددـع  تایـضایر  ملع  عوـضومو  ناـسنا 

.دندرگ رب  يدحاو  عوضوم 

کی هراـبرد  رگید  موـلع  دـننامه  ملع  نیا  لـیاسم  دـیاب  لـیلد  نیمه  هب  .دراد  یعوـضومو  تسین  ینثتـسم  هدـعاق  نـیا  زا  زین  هفـسلف 
رد یفسلف  ياه  ثحب  همه  اریز  دنا  هتسناد  دوجوم ] وه  امب  دوجو   ] ار هفـسلف  عوضوم  هفـسالف  .دنک  وگتفگو  ثحب  يدحاو  عوضوم 

دوب زا  هفسلف  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دننز  یم  رود  عوضوم  نیا  فارطا 

ص:27
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.درادن رظن  نیعمو  صاخ  یتسه  کی  هب  طوبرم  راثاو  ماکحا  هب  هاگچیهو  دنک  یم  ثحب  یتسه  قلطم  ماکحاو  ایشا  دوبن  و 

هتکن دنچ  حیضوت 

یم ثحب  تسا  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  دوجو  زا  هفـسلفرد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هفـسلف  عوضومرد  ( دوجوموه امب  دوجوم   ) دـیق . 1
مک تهج  زا  اـی  تسا  مسج  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا  شندوب  دوـجوم  تهج  زا  دوـش  یم  ثحب  هفـسلف  رد  مسج  زا  رگا  ـالثم  دوـش 

.دوش یم  عقاو  رگید  مولع  عوضوم  تروصنیا  رد  اریز  ...و ، فیکو 

نآ ثحابم  هدرتسگو  تسا  مولع  معا  هفسلف  نیاربانب  دوش  یم  تادوجوم  مامت  لماشو  تسا  ریگارفو  ماع  دوجو ) ) هفسلف عوضوم  . 2
یلک ياهرایعمو  هتخادرپ  اه  هزوح  یمامت  رد  قیاقح  یـسررب  هب  یلک  شنیب  کی  اب  هکلب  دوش  یمن  یـصاخ  ياـه  هزوح  هب  دودـحم 

.دنک یم  نایب  تاموهوم  زا  ار  قیاقح  یسانش  زاب 

این هفـسلف  هب  دوخ  تاـعوضوم  تاـبثا  رد  مولع  یماـمت  نیارب  اـنب  تسا  ماـع  مولع  ریاـس  عوضوم  هب  تبـسن  هفـسلف  عوضوم  نوـچ  . 3
.درادن تابثا  هب  زاینو  هدوب  یهیدب  یتسه  ققحت  هکلب  تسین  دنمزاین  يرگید  ملع  چیه  هب  دوخ  عوضوم  تابثا  رد  هفسلف  اما  دندنمز 

.دوش هدافتسا  قلطم ) دوجو   ) ای و  دوجو ) وه  ام  هبدوجو   ) هژاو زا  دوجوم  وه  امب  دوجوم  ياج  هب  هفسلف  عوضوم  يارب  تسا  رتهب  . 4

هفسلف شور 

هب لیدبت  ترارح  هجرد  رد 100  بآ   » دوش یم  هتفگ  هکنیا  لثم  .تسا  ملع  کی  ياه  هرازگ  بذکو  قدص  نییعت  شور ، زا  روظنم 
دریگ یم  تروص  صاـخ  شور  کـی  ساـسارب  نآ  یتسرداـنو  یتسرد  رد  قیقحت  هک  تسا  یملع  هرازگ  کـی  نیا  دوش » یم  راـخب 
مولع رد  قیقحت  شور  عون  هس  یلک  تروص  هبو  تسا  توافتم  مولع  شور  نیاربانب.درادن  ار  هلئسم  نینچ  هب  خساپ  ناوت  یشور  رهو 

: دراد دوجو 
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قیقحت يارب  ـالاب  لاـثم  ردو  تسا  هبرجتو  هدـهاشمرب  ینتبمو  دراد  دربراـک  یبرجت  مولع  رد  شور  عون  نیا  هک  یبرجت : شور  فلا )
.تسا وگخساپ  هبرجت  هدهاشم و  هار  اهنت  دوش » یم  لیدبت  راخب  هب  ترارح  هجرد  يامدرد 100  بآ  هرازگ « یتسردانو  یتسرد  رد 

.دوش یم  هتفرگ  راک  هب  یخیرات  ثحابم  رد  اتدمع  ،و  تسا تیاکح  لقن و  رب  ینتبم  شور  نیا  یلقن : شور  ب )

.دراددربراک...و قطنم  یضایر  یفسلف  مولع  رد  اتدمع  هک  تسا  تایهیدبو  ناهربو  دح  رب  ینتبم  شور  عون  نیا  یلقع : شور  ج )

: دننک یم  میسقت  شور  هس  هب  نآ  رابتعا  مدعو  رابتعا  ظاحلب  ار  شور  نیا  نویقطنم 

ملع رد  هک  .دوش  یم  لقتنم  دـنراد  مه  اـب  هک  یتهابـش  رطاـخ  هب  رگید  یئزج  هب  یئزج  زا  نآ  رد  یمدآ  نهذ  هک  یلقع  شور  فلا )
.دنناد یمن  روآ  نیقیو  تسین  ربتعم  هجیتن  ظاحلب  هک  دنیوگ  یم  لیثمت ) ) لالدتسا نیا  هب  قطنم 

مکح کی  تیهام  کی  دارفا  زا  يدادـعت  یـسررب  اب  ینعی  دوش  یم  لقتنم  یلک  هب  یئزج  زا  نآ  رد  یمدآ  نهذ  هک  یلقع  شور  ب )
.دوش یم  میسقت  صقانو ) مات   ) مسق ود  ربو  دنیوگ  یم  ارقتسا )  ) قطنم رد  لالدتسا  عون  نیا  هب  .دریگ  یم  هجیتن  ار  یلک 

نینچ هب  .ددرگ  یم  نیتمدقم  صخا  عبات  نآ  رد  هجیتن  دـنک و  یم  تکرح  یئزج  هب  یلک  زا  نآ  رد  یمدآ  نهذ  هک  یلقع  شور  ج )
.دنیوگ یم  سایق ) ) قطنم ملع  رد  ریس 

تـسا موس  عون  زا  یلقع  شور  ياراد  هفـسلف  نیاربانب  تسا  رکفتم  طارقـس  تسارکفتم - *  یناسناره  تسا -  ناسنا  طارقـس  لاثم :
.دشاب یم  سایق  شور  روآ ، نیقی  شور  اهنت  قوف  ياهشور  نیب  زا  اریز 
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هفسلف دئاوف  تیاغ و 

لئاق توافت  ملع  هدـیاف  تیاغ و  نایم  دـیاب  نینچ  مه  دـشاب  ملع  نامه  صوصخم  هک  دوش  فیرعت  يا  هنوگ  هب  دـیاب  ملع  ره  تیاـغ 
.دریگ یم  رارق  ملعت  میلعت و  دروم  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ملع  فده ، نآ  لیلد  هب  هک  تسا  ملع  یلصا  فده  نآ  تیاغ  .دش 

يریـسفت هئارا   » ار هفـسلف  یلـصا  تیاغ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب  .تسا  بترتم  ملعرب  هک  تسا  يرگید  یعرف  فادها  راثآ و  هدیاف  اما 
ار اه  هدیدپ  همه  ناوتب  هک  تسا  ینالقع  یبوچراچ  هئارا  هفسلف  یلـصا  تیاغ  ینعی  تسناد ؛  (1) یتسه » ناهج  زا  ریگارف  ینالقع و 

.دومن ریسفتو  نییبت  ار  اه  نآ  نایم  طباور  دناجنگ و  نآ  رد 

هفسلف دئاوف 

تبغر رب  دـئاوف  نآ  هب  هجوـت  دـنیآ و  یم  تسدـب  نآ  نتخوـمآ  اـب  هک  ، تسا يدـئاوف  ياراد  يرگید  شناد  ره  دـننام  هفـسلف  شناد 
بترتم دئاوف  همکحلا » هیادب   » ناش گنسنارگ  باتک  رد  ییابطابط  همالع  .دیازفآ  یم  ملع  نآ  يریگارف  هب  تبسن  ناریگارف 

ص:30

ص61. تسیچ ؟  هفسلف  تسیچ ؟  ملع  شورس ، میرکلا  دبع  ( . 1 - ) 1
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: دنک یم  نایب  لیذ  حرش  هب  ار  هفسلف  يریگارف  رب 

نودـب تسا ، یلک  هجو  رب  تادوجوم  زا  تخانـش  بسک  فوسلیف  فدـه  ینعی  یتسه ، ناهج  هب  تبـسن  یلک  تخانـش  بسک  ( فلا
تادوجوم اریز  دـشاب ، تخانـشو  هجوت  دروم  ییاهنت  هب  تادوجوم  زا  يدوجوم  ره  صاـخ  لاوحا  تایـصوصخ و  تاـیئزج و  هکنیا 

، صاـخ تادوجوم  ریغت  اـب  دـنریغتم و  یئزج  تادوجوم  نیا  رب  هوـالع  تسین ، نکمم  اـهنآ  همه  رب  هطاـحا  دـنا و  تیاـهن  یب  یئزج 
.دنک یم  ادیپ  رییغت  زین  وا  صاخ  ماکحاو  لاوحا 

زییمت یمهو  دوجوم  زا  ار  یعقاو  دوجوم  تسا  نیا  هفـسلف  فده  ینعی  تایمهو ، تایرابتعا و  زا  یقیقح  تادوجوم  يزاسادـج  ب )
یم یفـسلف  ياه  لالدتـسا  اب  هک  دنناد  یم  يدام  يرما  ار  حور  طلغبای  دندقتعم  قافتا  سناش و  دوجو  هب  طلغب  يرایـسب  الثم  دـهد ،

.درک فقاو  ناش  هابتشا  هب  ار  دارفا  نیا  ناوت 

وا (1). لاعفا  تافص و  یلاعت و  بجاو  هژیو  هب  دوجو  هیلاع  للع  تخانش  ج )

هفسلف يدابم 

عوضوم قیدصت  ملع و  عوضوم  تخانـش  دـننام  تسا ؛ زاین  یلبق  ياه  تخانـش  زا  يا  هلـسلس  هب  ملع  ره  لئاسم  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
ار بلاطم  هنوگ  نیا.دوش  یم  تباث  ملع  لئاسم  اه  نآ  هلیـسو  هب  هک  یلوصا  یناـبم و  تاـبثا  عوضوم و  نآ  دوجو  هب  قیدـصت  ملع و 

دروم میهافم  ياه  فیرعت  يروصت ، يداـبم  .دـننک  یم  میـسقت  یقیدـصت  يروصت و  يداـبم  هب  ار  اـه  نآ  دـنمان و  یم  مولع  يداـبم 
يارب هک  یلوصا  قیدـصت  يرگید  عوضومدوجو و  قیدـصت  یکی  دـنا : مسق  ود  رب  زین  یقیدـصت  يدابم.دـنیوگ  ار  ملع  نآرد  ثحب 

.دوش یم  هدافتسا  اه  نآ  زا  ملع  لئاسم  تابثا 

« دوجوم وه  امب  دوجوم   » هفسلف رد  یلصا  عوضوم  تشذگ  هک  هنوگنامه 

ص:31

ص7. همکحلا ، هیادب  ییابطابط ، نیسح  دمحم  ( . 1 - ) 1
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اما دوش ، یم  فیرعت  ثحب  ره  زاغآ  رد  زین  ثحب  دروم  میهافم  ریاس  .تسا  فیرعت  زا  تسا  زاـین  یب  یهیدـب و  نآ  ياـنعم  هک  تسا 
رد یتسه  ققحت  اریز  تسین ؛ تابثا  جاتحم  هفـسلف  عوضوم  دوجو  هب  قیدـصت  هک  تفگ  دـیاب  هفـسلف  یقیدـصت  يدابم  صوصخ  رد 

دوجوم موهفم  دنادب  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمهو  دراد  یهاگآ  شدوخ  دوجو  هب  مک  تسد  سک  ره  تسا و  یهیدـب  يرما  جراخ 
.ضقانت ندوب  لاحم  دننام  دنا ، یهیدب  یلقع و  ارثکا  رین  یفسلف  ینابم  لوصا و  .تسا  یعقاو  قادصم  ياراد 

یلوصا هعوضوم  لوصاو  فراعتم  لوصا  .دنوش  یم  میسقت  هعوضوم  لوصا  فراعتم و  لوصا  شخب  ود  هب  الومعم  یقیدصت  يدابم 
لوصا اـما  دـنریذپان  دـیدرت  یهیدـب و  فراـعتم  لوـصا  هک  تواـفت  نیا  اـب  .دوـش  یم  اـنب  نآ  يور  رب  ملع  نیهارب  لـیالد و  هک  دـنا 
.دنوش یم  تابثا  رگید  لوصارد  الومعم  هعوضوم  لوصا  .دوش  یم  هتفرگ  ضرف  نآ  تحص  اهنت  دنتسین و  یعطق  یهیدب و  هعوضوم 

.تسا یتسه » تعیقاو  تابثا   » لصا و  نیـضیقن » عافترا  عانتما  »و« نیـضیقن عاـمتجا  عاـنتما   » لـصا یفـسلف  فراـعتم  لوصا  نیرت  مهم 
یفسلف لالدتسا  ره  يراوتسا  تحص و  نازیم  .دنهد  یم  رارق  هفسلف  رایتخا  رد  رگید  مولع  هک  تسا  یبلاطم  یفـسلف  هعوضوم  لوصا 

.دنا مولع  هب  یکتم  لئاسم  نیا  .تسا  یملع  هلئسم  نآ  رابتعا  تحص و  نازیم  عبات  دشاب  رگید  مولع  داوم  رب  یکتم  هک 

یناوارف هعوضوم  لوصا  رگید  مولعرد  .دنوش  یم  انب  فراعتم  لوصا  هیلوا و  تایهیدب  هیاپ  رب  هک  دنا  یلئاسم  یفسلف ، صلاخ  لئاسم 
هیلاعتم (1). تمکح  رد  هژیو  هب  تسا ، كدنا  هعوضوم  لوصا  نیا  هفسلف  رد  اما  دراد ، دوجو 

یفسلف نیقی  نیاربانبو  تسا  هدش  هدافتسا  تاینادجوو  هیلوا  تایهیدب  زا  اهنت  تسین ؛ لوبق  دروم  تاینیقی  همه  یفسلف  بتکم  نیا  رد 
ای فعاضم » نیقی  »
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.دوش یم  هدیمان  یضایر » نیقی  »

 - هدش هتفرگ  تایعیبط  زا  هدشن  تابثا  هعوضوم  لوصا  زا  یتح  تادرجم -  دننام  ینیقی -  يدابم  زا  يرایسب  زا  ءاشم  هفـسلف  رد  هتبلا 
.تسا هدش  هدافتسا  یسویملطب -  تئیه  دننام 

( کیزیفاتم هعیبطلادعبام (

دجنگ و یمن  جیار  ياه  شناد  زا  کی  چیه  رد  هک  تسه  یلیاسم  هسلـس  هک  دش  فقاو  هتکن  نیا  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخنوطـسرا 
شناد نیرت  یلک  نیرت و  قیقد  نیرتراوشد ، شناد  نیا  هک  دوـب  رواـب  نیا  رب  يو  .دوـمن  یـسررب  یلقتـسم  شناد  رد  ار  اـه  نآ  دـیاب 

نیا يو  .یلمع  هدـیاف  تهج  هب  هن  تسا  حرطم  شدوخ  تهج  هب  تسا و  رترود  سح  زا  اه  شناد  ریاس  هب  تبـسن  شناد  نیا.تساه 
تسا هدمآ  یبلاطم  هراب  نیا  رد  زین  نوطالفا  طارقس و  راثآ  رد  وطسرا  زا  لبق  .تسا  هدناوخ  یلوا  هفسلف  ای  نیتسخن  هفـسلف  ار  شناد 

ادـج مه  زا  بلاطم  دوش و  یم  حرطم  توافتم  تاعوضوم  ترواـحم  رد  تسا و  ترواـحم  بلاـق  رد  ناـفوسلیف  نیا  راـثآ  نوچ  اـما 
.تفای اه  نآ  راثآ  رد  لقتسم  روط  هب  ار  هلئسم  نیا  ناوت  یمن  تسین 

تایعیبط زا  دعبار  شناد  نیا  درک و  يروآ  عمج  ار  يو  راثآ  سوکینوردنآ »  » مان هب  وا  ییاشم  بتکم  ناوریپ  زا  یکی  وطسرا  زا  دعب 
.داهن نآ  رب  هعیبطلادعب  ام  ای  اکیسوفاتاتم »  » مان داد و  رارق  کیزیف ) )

هتخومآ تعیبط ) کیزیف (  زا  دـعب  دـیاب  هک  دوب  نیا  دـش  هدـیمان  کیزیفاتم  شناد  نیا  هک  نیا  هجو  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  انیـس  نبا 
تسا کیزیف  زا  دعب  یتخانش ) تفرعم   ) يژولومتسیپا ظاحل  زا  کیزیفاتم  نیاربانب  .تسا  کیزیف  زا  لبق  یکیزیف  رظن  زا  هچرگ  دوش 

تفر نامگ  نینچ  دـش و  شومارف  کیزیفاتم  هیمـست  هجو  جـیردت  هب  اما  .تسا  نآ  زا  لبق  یتخانـش ) دوجو  يژولوتنآ (  ظاحل  زا  اما 
نآ زا  مان  نیا  هک 

ص:33
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ار هعیبطلادعبام  هابتشا  هب  زین  نایئاپورا  یخرب  .تسا  تعیبط  زا  رتارف  نوریب و  شناد  نیا  لئاسم  هک  تسا  هدش  هداهن  شناد  نیا  رب  ور 
.تسا ناگتشرف  دنوادخ و  دننام  تعیبط  ياروام  لئاسم  اهنت  شناد  نیا  عوضوم  هک  دندرک  نامگ  دنتشادنپ و  هعیبطلاءاروام  يواسم 
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سرد هصالخ 

.دوش یم  ثحب  ملع  نا  یتاذ  ضارعا  زا  نا  رد  هک  تسا  يزیچ  نا  یملع  ره  عوضوم 

دننز یم  رود  عوضوم  نیا  فارطا  رد  یفسلف  ياه  ثحب  همه  اریز  دنا  هتسناد  دوجوم ] وه  امب  دوجو   ] ار هفسلف  عوضوم  هفسالف 

: یلقن شور  ب) یبرجت : شور  ( فـلا دراد : دوـجو  موـلع  رد  قـیقحت  شور  عوـن  هس  یلک  تروـص  هبو  تـسا  تواـفتم  موـلع  شور 
: یلقع شور  ج)

ءارقتـسا ج) شور  لیثمت ب ) شور  فلا ) دـننک : یم  میـسقت  شور  هس  هب  نآ  رابتعا  مدـعو  رابتعا  ظاـحلب  ار  یلقع  شور  نویقطنم 
سایق شور 

یتسه ناهج  زا  ریگارف  ینالقع و  يریسفت  هئارا  ار «  هفسلف  یلصا  تیاغ 

: دنک یم  نایب  لیذ  حرش  هب  ار  هفسلف  يریگارف  رب  بترتم  دئاوف  همکحلا »  هیادب  ناش «  گنسنارگ  باتک  رد  ییابطابط  همالع 

هیلاع للع  تخانش  تایمهو ج ) تایرابتعا و  زا  یقیقح  تادوجوم  يزاسادج  یتسه ب ) ناهج  هب  تبسن  یلک  تخانش  بسک  ( فلا
عافترا عانتما  »و« نیـضیقن عامتجا  عانتما   » لصا یفـسلف  فراعتم  لوصا  نیرت  مهم  وا  لاـعفا  تافـص و  یلاـعت و  بجاو  هژیو  هب  دوجو 

.تسا یتسه » تعیقاو  تابثا   » لصا و  نیضیقن »

شسرپ

؟ تسیچ هفسلف  ملع  عوضوم  . 1

دیهد حیضوت  ار  ییابطابط  همالع  هاگدید  زا  هفسلف  دیاوف  . 2

دیربب مان  مولع  شور  . 3

دیربب مان  ار  یفسلف  فراعتم  لوصا  نیرتمهم  . 4

؟ تسیچ هفسلف  یلصا  تیاغ  . 5
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هفسلف هچخیرات  . 3

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دشاب انشآ  نآ  شیادیپ  هنیمز  هفسلف و  هچخیرات  اب  ( 1

دنادب ینانوی  راثآ  همجرت  هفسلف و  هب  اناملسم  هجوت  تلع  ( 2

.دسانشب ار  نآ  ياه  توافتو  مولع  ریاس  اب  هفسلف  هطبار  ( 3

هفسلف شیادیپ  هنیمز  هچخیرات و 

( دالیم زا  لبق  موس  ات  مشش  نرق   ) ینانوی هرود  ار  یفسلف  رکفت  زاغآو  نانوی  روشک  ار  هفسلف  هاگتـساخ  هفـسلف  خیرات  ياه  باتک  رد 
قرشم ار  هفـسلف  هاگتـساخ  نارظن  بحاص  یـضعبو  .تسا  هدش  عقاو  فالتخا  هعزانم و  دروم  هراومه  اعدا  نیا  اما  .دنا  هدرک  یفرعم 

تابـصعت زا  يرایـسب  اـب  شرگن  عوـن  نیا  هتبلا  هک  .دـنا  هتـسناد  دـالیم  زا  لـبق  مشـش  نرق  زا  رتـشیبو  شیب  یـسب  نا  تمدـق  نـیمز و 
رگا تفگ : ناوت  یم  مینک  رظن  راـهظا  نآ  دروـم  رد  بصعت  نودـب  میهاوـخب  رگا  دراد ، یکیژوـلوئیا  گـنر  رتـشیب  یتسیلانویـسان و 

تاـساسحا هـب  یگتخیمآ  نودـب  دــشاب  یملع  شور  کـی  يزورما  حالطــصا  هـبو  ضحم ، یلقع  شرگن  کـی  هفــسلف  زا  دوـصقم 
رگا اما  تسا ، یبرغ  تخاس  نآ  یلصا  تخاسو  هتساخرب  نانوی  زا  اعطق  ینعم  نیا  هب  هفـسلف  تاکرحم ، ریاسو  اه  هزیگناو  تالیامتو 

دهاوش رب  انب  اعطق  ینید ، رواب  ساسحا ، لقعت ، زا  معا  دـشاب ، يرـشب  ندـمت  هعومجم  ای  يرـشب  گنهرف  هعومجم  هفـسلف  زا  دوصقم 
یخیرات
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.ددرگ (1) یم  رب  دالیم  زا  لبق  مشش  نرق  زا  شیب  هب  نآ  هقباس  ،و  تسا نیچ ) دنه ف  ناریا ،  ) نیمز قرشم  نآ  هاگتساخ 

یمالسا هفسلف  هچخیرات 

یتامدـقم ثحابم  هلـسلس  کی  تسا  مزال  تسخن  نآ ، دروم  رد  راکفاو  ءارآ  حرط  یمالـسا و  هفـسلف  هچخیرات  ثحب  هب  دورو  يارب 
خیرات يانعم  لیبق  زا  یلیاسم  .دوش  هتخادرپ  یمالـسا  هفـسلف  تقیقح  دروم  رد  تارظن  هب  اهنآ  هب  هراشا  زا  سپ  هاـگنآو  هدـش  حرطم 

نیا .دنیآ  یم  رامـشب  یتامدقم  ثحابم  نیمه  هلمج  زا  ...و ، یفـسلف  ینالقع و  ياه  هشیدنا  شیادیپ  لماوع  هفـسلف ، زا  دارم  هفـسلف ،
هتخادرپ یتامدقم  ثحابم  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  .دومن  یقلت  یمالـسا  هفـسلف  خیرات  لخدم  ناونع  هب  ناوت  یم  ثحابم  زا  هلـسلس 

: دوش یم 

هفسلف خیرات 

نارکفتم یفـسلف  تایرظن  راکفا و  ءارآ و  رد  یـسرربو  قیقحت  زا  تسا  تراـبع  شناد ، تفرعم و  عون  کـی  ناونع  هب  هفـسلف  خـیرات 
، ناهج ادـخ ، زا  معا  ددـعتم ، تالوقم  باب  رد  ینالقع  لمأت  قلطم  ینعی  اجنیا  رد  هفـسلف  زا  دارم  .رـصاعم و  ای  نیـشیپ و  ناـفوسلیفو 

.ددرگ یم  لماش  ار  يرت  عیسو  يا  هزوح  دبای و  یم  ماع  يانعم  هفسلف  انعم  نیا  رد  ....و  ناسناو  نابز  تخانش ،

هفسلف خیرات  تیمها 

روغ نآ  رد  دزومایب و  هفسلف  خیرات  دیاب  هک  دراد  دوجو  هفسلف  رگشهوژپ  کی  يارب  یترورض  هچ  تخومآ ؟ هفـسلف  خیرات  دیاب  ارچ 
: درمشرب بیترت  نیدب  ار  هفسلف  خیرات  هعلاطم  ترورض  ناوت  یم  دسر  یم  رظن  هب  دنک ؟

هفسلف خیرات  ور ، نیا  زا  .تسا  فلتخم  تاعوضوم  رد  یفسلف  تالمأت  یفسلف و  تاقیقحت  لابند  هب  اساسا  هفسلف  رگـشهوژپ  کی  . 1
یصخش نینچ  بولطم 

ص:38

ص16. یفسلف ، ياه  هشیدنا  ینابم  يدیب ، هرد  یعناص  رهچونم  ( . 1 - ) 1
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.دشاب یم  ددعتم  لیاسم  باب  رد  یفسلف  تالمأت  تالیلحت و  ءارآ ، زا  ولمم  هفسلف  خیرات  اریز  دشاب ، یم 

كرد ساسا  نیا  رب  دنک و  یم  مهارف  نامز  رتسب  رد  ار  اهنآ  تالوحت  اه و  هشیدنا  ریس  زا  یهاگآ  هنیمز  هفسلف  خیرات  اب  ییانـشآ  . 2
رت و قیمع  رایـسب  ددرگ ، نشور  زین  اهنآ  لوحت  نیوکت و  هقباس  هک  هاگنآ  هک  اـنعم  نیدـب  .دروآ  یم  مهارف  ار  اـهنآ  زیاـمتم  قیمع و 

.دنوش یم  تفایرد  رت  قیقد 

يرما هسفن  یف  ور  نیا  زا  دـشاب ، یم  يددـعتم  يایاوز  زا  تیعقاو  لـیلحت  یعون  زا  تسا  تراـبع  هفـسلف  خـیرات  هک  تهج  نآ  زا  . 3
.دور یم  رامش  هب  بولطم  باذج و 

یمالسا هفسلف  باب  رد  یثحابم 

ثحب دروم  هفـسلف  ای  تسا ؟ تسرد  اجب و  یمالـسا » هفـسلف   » دربراک ایآ  هک  تسا  نیا  هدش  حرطم  يدج  روطب  هک  یلئاسم  زا  یکی 
اب یطابترا  هچ  هکنیا  ای  ریخ و  ای  تسا  تسرد  یمالسا » هفسلف   » ظفل قالطا  ایآ  هکنیا  باب  رد  تسا ؟ ینانوی  هفسلف  نامه  زج  يزیچ 
یم هچ  تسا و  هدوب  هچ  لاوئس  نیا  حرط  زا  یلصا  هزیگنا  هکنیا  زا  رظن  فرص  .تسا  هدش  هئارا  یفلتخم  تارظن  دراد  ینانوی  هفـسلف 

.دوش هداد  لاوئس  نیا  هب  بسانمو  روخرد  یباوج  تسا  مزال  دشاب ، دناوت 

ياههاگدید زا  یخرب  هکنیا  نمض  اج  نیا  رد  .مینک  ادیپ  روبزم  لاوئس  يارب  بسانم  یخساپ  هک  درک  میهاوخ  شالت  تمسق  نیا  رد 
: میزادرپ یم  اهنا  یلامجا  یسررب  هب  مینک و  حرطم  دراد  دوجو  یمالسا » هفسلف   » هراب رد  هک  ار  یفلتخم 

 «: یمالسا هفسلف   » هب طوبرم  ءارآ  یخرب 

.تسا (1) ینانوی  نوتم  ضحم  همجرت  فرص و  سابتقا  یمالسا  هفسلف  فلا )

ص:39
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یسرربو دقن 

ینانوی ياه  هشیدنا  اب  ییانشا  همجرت و  زا  سپ  نیملسم  الوا : اریز ، دشاب  تیعقاو  زا  رود  یطارفا و  الماک  دسر  یم  رظن  هب  هیرظن  نیا 
لوحت رییغت و  نآ  مهم  لیاسمو  هعوضوم  لوصا  یخرب  رد  دنتسناوت  هار  نیا  زا  دنا و  هتخادرپ  نانوی  یفسلف  ياه  ماظن  دقن  حرش و  هب 
هلئـسم دـصتفه  هب  ار  نآ  ناناملـسم  اما  دوب ، هلئـسم  تسیود  دودـح  نانوی  هفـسلف  لـیاسم  دادـعت  اـیناث : .دـنیامن و  داـجیا  ریگ  مشچ 

ناوت یمن  نیاربانب  .دنا  هدومن  سیسأت  ار  هیلاعتم  تمکح  یقارـشا و  بتکم  لیبق  زا  یبتاکم  یئاشم  بتکم  رب  هوالع  اثلاثو : .دندناسر 
دلقم دروم  رد  يروهال  لابقا  زا  ینخس  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .دیمان  ینانوی  نوتم  ضحم  همجرت  سابتقا و  فرص  ار  یمالسا  هفسلف 
لقعت خـیرات  میرامـشب ، ناـنوی  ناـفوسلیف  ضحم  دـلقم  ار  ناملـسم  ناـمیکح  هک  تسین  راوزـس   :» دوش لـقن  نیملـسم  ندوبن  ضحم 
.دنا (1) هتشاد  لوذبم  دوخ  راوشد  هار  ندوشگ  يارب  نانیا  هک  تسا  يریذپان  یگتسخ  ششوک  يایوگ  ، ناریا یمالسا  نامیکح 

ياه هفـسلف  مامت  دـننام  هک  تسا  يا  هفـسلف  ینعی  تسا  یمالـسا  نارود  هب  قلعتم  هک  تسا  هفـسلف  زا  يا  هرود  یمالـسا  هفـسلف  ب )
.تسا (2) هتفای  طسبو  حرش  لکش  نیا  هب  یمالسا  هرود  رد  تسا و  ینانوی  اتاذ  رگید 

یسرربو دقن 

: تسا راوتسا  ضورفم  لصا  ود  رب  روبزم  يأر  ساسا  دسر  یم  رظن  هب 

نونک ات  ادتبا  زا  ار  دوخ  یلماکت  ریـس  هک  تسا  يدـحاو  تقیقح  هفـسلف  هکنیا  مود  و  تسا ، ینانوی  اتیهام  اتاذ و  هفـسلف  هکنیا  یکی 
.تسا تایئزج  عورف و  رد  امامت  دروخ  یم  مشچ  هب  یفسلف  بتاکم  رد  یفالتخا  رگا  تسا و  هداد  همادا 

حماستو ماهبا  زا  یلاخ  مینادب  ینانوی  اتاذ  ار  هفسلف  ام  هکنیا  دسر  یم  رظن  هب 

ص:40
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ناوت یمن  زگره  تروصنیا  رد  دـشاب  ندیـشیدنا »  رکفت و  ناـمه «  هک  نآ  عیـسو  ماـع و  ياـنعم  هب  هفـسلف  روـظنم ، رگا  اریز  تسین ،
یتح داژن و  موق و  چـیه  هب  صاصتخا  تسا و  یقرـش  هن  تسا و  یبرغ  هن  انعم  نیا  هب  هفـسلف  نیاربانب  .تسا  ینانوی  اتاذ  هفـسلف  تفگ 

.تسا ناسنا  شالت  لصاح  تسا و  هدوب  رشب  شیادیپ  تمدق  هب  نآ  شیادیپ  تمدق  هکلب  .درادن  هتشادن و  صخشم  نامز 

هفسلف تیهام  تاذ و  رد  هچنا  زین  تروصنیا  رد  یسانش ) یتسه   ) دشاب نآ  یحالطصا  صاخ و  يانعم  نامه  هفـسلف  زا  روظنم  رگا  و 
.دشاب هتشاد  یصاخ  نیعت  هکنیا  نودب  تسا  یتسه  تقیقح  زا  وگتفگ  ثحب و  تسا ، ذوخأم 

ثحب یئوطـسرا  هفـسلف  لاثم  ناونعب  .دراد  توافت  یناـنوی  هفـسلف  اـب  تیاـغ  ثیح  زا  مهو  عوضوم  ثیح  زا  مه  یمالـسا  هفـسلف  ج )
صوصخلا یلع  هیلاع  للع  نوماریپ  يوگتفگو  ثحب  یهلا  ملع  ای  یمالسا  هفسلف  هک  یتروص  رد  تسا ، یعیبط  مولع  يدابم  نوماریپ 

لابند هب  افرص  هک  وطسرا  هفسلف  فالخ  هب  تسا  ییاغ  یلعاف و  للع  لابند  هب  یمالسا  هفسلف  نینچمهو  تسا (1) . ادخ »  » یلوا تلع 
.تسا (2) ییاغ  تلع 

یسرربو دقن 

عوضوم ثیح  زا  ینانوی  هفـسلف  اب  یمالـسا  هفـسلف  هک  میریذـپب  میناوت  یمن  اریز  دـشاب  تیعقاو  زا  رود  روبزم  يأر  دـسر  یم  رظن  هب 
هفـسلف تیاغ  هکنیا  باب  رد  اما  .دنا  هدومن  ثحب  نآ » هیتاذ  ضراوعو  دوجوم   :» نوماریپ هفـسلف  ود  ره  اریز  دنتـسه  توافتمو  زیامتم 

.تسا شریذپ  لباق  یتاهج  زا  هتشاد ، ياه  توافت  نانوی  هفسلف  تیاغ  اب  یمالسا 

شریذپ دروم  هیرظن 

هک تسا (3)  یناردنکساو  نانوی  هفسلف  یمالسا ، هفسلف  یلصا  تلکسا  کش  یب 

ص:41
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ثحب دروم  تاعوضوم  نیوانع و  زا  يرایـسب  هک  تسا  حـضاو  رپ  تیمک  رظن  زا  .تسا  هدـش  میظع  تالوحت  شوختـسد  اًفیکو  اًمک 
رییغت یلک  روطب  ایو  یتاهج  زا  تاـعوضوم  زا  يرایـسب  زین  یفیک  رظن  زاو  تسا ، هدوب  ناملـسم  هفـسالف  تاراـکتبا  زا  هفـسلف  نیا  رد 

هفـسلف زا  نآ  لیاسم  نیوانع و  موس ) کی   ) دودـح تفگ  ناوت  یم  یمالـسا  هفـسلف  لـیاسم  عومجم  زا  هک  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدرک 
رد ار  یمالسا  هفسلف  لیاسم  يرهطم  یضترم  دیهش  موحرم  تسا (1) . ناملسم  هفسالف  راکتبا  یقب  ام  تسا و  هدش  هتفرگ  ماو  نانوی 

: تسا هداد  رارق  هتسد  راهچ 

فرـصت و هدرک ، ظـفح  ار  دوخ  هیلوا  هفاـیق  هرهچ و  هدـنام و  یقاـب  هدـش ، همجرت  هک  یلوا  تروص  ناـمه  هب  اـبیرقت  هک  یلئاـسم  . 1
فیدر نیا  زا  مولع  تامیـسقت  هعبرا  للع  هناگهد ، تالوقم  ثحبم  قطنم ، ثحابم  رثکا  دننام  تسا ، هتفرگن  تروص  نآ  رد  یلیمکت 

.دنتسه لئاسم 

ار اهنآ  رتمکحم و  ار  اهنآ  ياه  هیاپ  هک  هدوب  تروص  نیا  هب  لیمکت  اما  دـنا ، هدرک  لیمکت  ار  اهنآ  یمالـسا  هفـسالف  هک  یلئاـسم  . 2
عانتما هلئـسم  دـننام  دـنا ، هدومن  هفاضا  يرگید  نیهارب  ای  دـنا و  هداد  رییغت  ار  هلئـسم  ناـهرب  لکـش  هکنیا  اـی  دـنا و  هدرک  رت  لدتـسم 
لیاسم فیدر  نیا  زا   ... لوقعم و لقاع و  داحتا  دحاو ، زا  ریثک  رودـص  عانتما  دـیحوت ، دوجولا ، بجاو  تابثا  سفن ، درجت  لسلـست ،

.دنتسه

.تسا هدـش  رگید  زیچ  هدرک و  رییغت  یلک  هب  اوتحم  اما  تسا  هدوب  میدـق  رد  هک  تسا  نامه  اهنا  ناونعو  مان  هچ  رگا  هک  یلئاـسم  . 3
یلئاسم .تسا  هدـش  یم  هدـناوخ  مان  نیا  هب  میدـق  رد  هک  يزیچ  نآ  ریغ  دوش  یم  دـییأتو  تابثا  یمالـسا  هرود  رد  ماـن  نآ  اـب  هچنآ 

.دنتسه لئاسم  فیدر  نیا  زا  بجاوو و ...  دوجولا  فرص  هلئسم  ملاع ، اب  ادخ  هطبار  تلع ، اب  تکرح  هطبار  ینوطالفا ، لثم  دننام 

ارصحنم تسا و  هدوبن  حرطم  لکش  چیه  هب  مالسا  زا  لبق  ياه  هرود  رد  تسا و  هقباس  یب  هزات و  شناونع  مان و  یتح  هک  یلیاسم  . 4
هدش حرطم  مالسا  ناهج  رد 

ص:42
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...و ثودـح  ماسقا  تلع ، هب  لولعم  جاـیتحا  طاـنم  مودـعم ، هداـعا  عاـنتما  مدـع ، ماـکحا  ینهذ ، دوجو  دوجو ، تلاـصا  دـننام  .تسا 
.دنتسه فیدر  نیا  زا  یلیاسم 

دوجو یمالـسا »  هفـسلف  ناونع «  تحت  یمظنم  دنمـشزرا و  هعومجم  هک  دوب  یعدـم  ناوت  یم  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  ابو  نیارباـنب 
رارمتسا ینونک  نامز  ات  هتفای و  لماکت  نیهلأتملا  ردص  قارشا و  خیش  تسد  هب  هدش و  عورش  انیس  نبا  یباراف و  يدنک و  زا  هک  دراد 

زا يرایـسب  لاح  نیع  ردو  تسا  نانوی  گرزب  هفـسالفو  امکح  رادماو  لوصا ، لیاسم و  زا  يرایـسب  رد  هک  يا  هعومجم  .تسا  هتفای 
هتفای لماکت  دشر و  یمالسا  تایاورو  نآرق  نوچمه  یمالسا  ذخآمو  عبانم  هانپ  رد  دراد و  دوخ  زا  ار  دیدج  یـساسا  لوصاو  لئاسم 

.تسا

مولع ریاس  اب  هفسلف  هطبار 

هک تسا  يا  هنوگ  هب  یفسلف  لئاسم  تیهام  تسا و  توافتم  یلقن  مولعو  یبرجت  مولع  قیقحت  شور  اب  یفـسلف  لئاسم  قیقحت  شور 
.دراد نیداینب  توافت  یبرجت  یلقن و  مولع  اب  تهج  نیا  زا  هفسلف  دبلط و  یم  ار  لقعت  شور 

هک يا  هنوگ  هب  هدـش  هدیـشک  نینهآ  يراوید  رگید  مولع  هفـسلف و  نیب  هک  دـنک  تشادرب  نینچ  یـسک  تسا  نکمم  بلاـطم  نیا  زا 
ره بسانتم ، لـئاسم  اـیاضق و  زا  يا  هعومجم  ياـنعم  هب  مولع  .تسا  تسرداـن  تشادرب  نیا  .تسین  يریثأـت  يرگید  رد  ار  کـیچیه 

لاـح نـیع  رد  یلو  دـنوش  یم  ادـج  رگیدـکی  زا  قـیقحت  ياـه  شور  فادـها و  تاـعوضوم ، لـیبق  زا  یفلتخم  ياـهرایعم  اـب  دـنچ 
دیاب نونکا  .دننک  کمک  رگید  مولع  ای  ملع  لئاسم  لح  هب  يدودـح  ات  دـناوت  یم  مادـک  ره  .دراد و  دوجو  اهنآ  نایم  مه  یتاطابترا 

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  فراعم  مولع و  ریاس  کیزیفاتم و  ینعی  صاخ  يانعم  هب  هفسلف  نایم  دید 

مولع هب  هفسلف  ياهکمک 

هراشا

تابثا ینعی  اـهنآ ، یقیدـصت  يداـبم  نییبت  رد  یفـسلف ، ریغ  یفـسلف و  زا  ّمعا  رگید  مولع  هب  کـیزیفاتم )  ) هفـسلف يداـینب  ياـهکمک 
تابثا یهیدب و  ریغ  تاعوضوم 

ص:43
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: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  مولع  هب  هفسلف  کمک  نیاربانب  دوش ، یم  هصالخ  هعوضوم ، لوصا  نیرت  یلک 

مولع تاعوضوم  تابثا  . 1

ملع نآ  لئاسم  خـسن  زا  ملع  عوضوم  تابثا  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  ًالوصا  تسین و  ملع  نامه  لئاسم  ورملق  رد  ملع  ره  عوضوم  تابثا 
يدراوم نینچ  رد  تسا و  یلقعت  دـتم  جاتحم  یعیبط  مولع  تاعوضوم  یقیقح  دوجو  تابثا  ًالثم  دـبلط  یم  ار  يرگید  دـتم  تسین و 

نیب هطبار  نیا  .دـیامن  تابثا  یلقع  نیهارب  اب  ار  اهنآ  تاـعوضوم  دـنک و  کـمک  مولع  نیا  هب  دـناوت  یم  هک  تسا  یلوا  هفـسلف  اـهنت 
ناشتاعوضوم تابثا  يارب  ءانثتسا  نودب  ار  مولع  همه ي  دنا و  هدرک  دادملق  یمومع  يا  هطبار  ناگرزب ، زا  یـضعب  ار  مولع  هفـسلف و 

ره دنا و  هتـسناد  هعیبطلا  دعب  ام  هفیظو ي  ار  يزیچ  ره  دوجو  تابثا  هداهن و  رتارف  ار  اپ  یـضعب  یّتح  دنا و  هدرمـش  هفـسلف  هب  دنمزاین 
هب یکیزیفاتم  يا  هیـضق  تسا » دوجوم  ناسنا   » دننام دشاب  دوجوم »  » نآ لومحم  ینعی  دشاب  هطیـسب » هیله   » لکـش هب  هک  ار  يا  هیـضق 

دنا (1). هدروآ  باسح 

هعوضوم لوصا  تابثا  . 2

فـشک ار  یملع  ياه  شالت  همه  روحم  .تسا  نآ  یعرف  نیناوق  تیلع و  لـصا  یقیقح  مولع  همه  زاـین  دروم  یلک  لـصا  نیرت  مهم 
.ده یم د  لیکشت  اه  هدیدپ  ءایشا و  نیب  یلولعم  یلع و  هطبار 

تادـهاشمزا هک  نتوین  یتح  دراد و  یتلع  يا  هدـیدپ  ره  هک  دـنرواب  نیا  رب  دوخ  یملع  ياه  شـالت  زاـغآ  زا  لـبق  نادنمـشناد  سپ 
اه هدـیدپ  ندروآ  دـیدپ  هک  تشادـنپ  یم  نینچ  رگا  دوب و  رواب  نیمه  تکرب  هب  دـیدرگ  لئان  هبذاج  نوناق  فشک  هب  بیـس  نداـتفا 

.دش یمن  لئان  یفشک  نینچ  هب  زگره  .تسا  تلع  یب  یفداصت و 

مه تسا و  کیزیف  زاین  دروم  مه  هک  لصا  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
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؟ دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  یملع  مادک  رد  مولع ، ریاس  مه  یکشزپ و  مه  یمیش و 

.تسین هفسلف  زج  هب  یملع  چیه  روخ  رد  یلقع  نوناق  نیا  یسررب  هک  تسا  نیا  خساپ 

.دراد يا  هژیو  بسانم و  ّتلع  یلولعم  ره  هک : نوناق  نیا  دننام  تیّلع  یعرف  نیناوق  نینچمه 

هفسلف هب  مولع  ياه  کمک 

هراشا

دریگ یم  ماجنا  تروص  ود  هب  هفسلف  هب  مولع  ياه  کمک  نیرت  مهم 

نیهارب زا  یخرب  همدقم  تابثا  . 1

اب كاردا  ققحت  مدـع  زا  هکنیا  لثم  درک ، هدافتـسا  یبرجت  تامدـقم  زا  ناوت  یم  یفـسلف  مولع  لئاسم  زا  يا  هراپ  تابثا  يارب  یهاگ 
تاناویح ندب  ياهلولس  هک  دیوگ  یم  ام  هب  ملع  هزورما  .تسین  يدام  يا  هدیدپ  كاردا ، هک  میتفرگ  هجیتن  نآ  يدام  طیارـش  دوجو 

یم ضوع  ندب  ياهلولس  همه  لاس  دنچ  لوط  رد  هک  يروط  هب  دنریگ  یم  ار  اهنآ  ياج  رگید  ياهلولسو  دنریم  یم  ًاجیردت  ناسنا  و 
.تسا ریذپان  لیدبت  تباث و  يرما  ندب و  زا  ریغ  حور  هک  دوش  یم  مولعم  سپس  دنوش 

یفسلف ياه  لیلحت  يارب  دیدج  ياه  هنیمز  هیهت  . 2

دراوم نییبـت  حیـضوت و  يارب  دـیدج  ياـه  هنیمز  شیادـیپ  اـب  دوش و  یم  زاـغآ  یلوصا  یلک و  لـئاسم  يدادـعت  زا  تینیع  یملع  ره 
تسین و ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زین  هفـسلف  .دیآ  یم  دیدپ  رگید  مولع  کمک  هب  هاگ  اه  هنیمز  نیا  .دبای  یم  شرتسگ  یئزج  صاخ و 

یفـسلف لوصا  قیبطت  يارب  ار  هنیمز  هک  ییاهقفا  .دبای  یم  هتفای و  شرتسگ  هزات  ياهقفا  شیادیپ  اب  اما  تسا  دودحم  نآ  هیلوا  لئاسم 
.دنک یم  مهارف  دیدج  یلقع  ياه  لیلحت  و 

نافرع هب  هفسلف  کمک 

لصاح وا  تاروتسد  زا  تعاطاو  ادخ  یگدنب  هار  زا  اهنت  یعقاو  نافرع  فلا )
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.دراد یفسلف  لوصا  هب  زاین  هک  یتخانش  درادن ، ناکما  وا  تخانش  نودب  ادخ  یگدنب  دوش و  یم 

هب هطساو  دنچ  ای  کی  اب  دریگ و  یم  ماجنا  عرش  لقع و  نیزاوم  رب  اهنآ  نتـشاد  هضرع  اب  ینافرع  حیحـص  تافـشاکم  صیخـشت  ب )
.دوش یم  یهتنم  یفسلف  لوصا 

اب نارگید  هب  نآ  نداد  لاقتنا  میهافم و  هلیـسوب  نآ  ینهذ  ریـسفت  تسا  یـصخش  الماک  ینطاب و  كاردا  کـی  یناـفرع  دوهـش  نوچ 
میهافم دـیاب  تسا  يداع  مهف  حطـس  زا  رتارف  ینافرع  قیاقح  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دریگ و  یم  ماـجنا  تاحالطـصا  ظاـفلا و 

.دوشن يزومآدب  مهافت و  ءوس  بجوم  هک  دوش  هتفرگ  راکب  یبسانم  تاحالطصا  قیقد و 

هفسلف هب  نافرع  ياهکمک 

هب هک  دـنک  یم  مهارف  یفـسلف  تـالیلحت  يارب  ار  يدـیدج  لـئاسم  یناـفرع  تادـهاشم  تافـشاکم و  میدرک  هراـشا  هکناـنچ  فـلا )
.دیامن یم  کمک  هفسلف  دشر  زادنا و  مشچ  شرتسگ 

تّحص يارب  يدنمورین  تادیؤم  ینافرع  ياهدوهش  دنک  یم  تابثا  یلقع ، ناهرب  هار  زا  ار  یلئاسم  یفسلف  مولع  هک  يدراوم  رد  ب )
.دبای یم  یبلق  دوهش  اب  فراع  دمهف  یم  لقع  اب  فوسلیف  ار  هچنآ  عقاو  رد  دور و  یم  رامش  هب  اهنآ 

هفسلف مالک و  هطبار 

نایم مهم  ِتوافت  هس  هب  اهنت  اجنیا  رد  .درب  یپ  ود  نآ  ياه  توافت  هب  ناوت  یم  هفـسلف ، ملع  مالک و  ملع  ياه  یگژیو  هسیاـقم ي  اـب 
: مینک یم  هراشا  ملع  ود  نیا 

دننام دنک ؛ یم  دییأت  ار  اهنآ  یهیدب  روط  هب  لقع  هک  دنا  یهیدب  یلقع و  يدابم  هفـسلف  رد  لالدتـسا  يدابم  لالدتـسا : يدابم  رد  . 1
نییبت و ماگنه  يو  .دـنک  یم  هدافتـسا  یتوافتم  یقیدـصت  يدابم  زا  ملکتم  اما  تیوه ؛» وه   » لصا و  نیـضیقن » عامتجا  عاـنتما   » لـصا

تایآ یلقن -  دهاوش  زا  ینید  دیاقع  ندروآ  تسد  هب  بلاطم و  میظنت 
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ثحب ِنیفرط  لوبق  دروم  هک  یبلاطم  تاملـسم -  زا  اهنآ  زا  عاـفد  ینید و  دـیاقع  تاـبثا  ماـقم  رد  دریگ و  یم  هرهب  تاـیاور  نآرق و 
.دنک یم  هدافتسا  تسا - 

، حـُبق نسُح و  هدـعاق ي  يرظن ، لقع  لوصا  دـننام  يدراوم  هب  ناوت  یم  هک  تسا  توافتم  بطاخم  دـیاقع  هب  هجوت  اب  تاملـسم  نیا 
تابثا رد  زین  تایاور  تایآ و  زا  هاـگ  ملکتم  بیترت  نیا  هب  درک ؛ هراـشا  یلاـعت  يراـب  رب  حلـصا  بوجو  هدـعاق ي  فطل ، هدـعاق ي 

 - ار ینید  دیاقع  دناوتب  هک  یلـصا  ره  نافلاخم ، اب  لادـج  دـیاقع و  تابثا  ماگنه  رد  یلک  روط  هب  .دـیوج  یم  دوس  شیوخ  ياعدـم 
یم رارق  ملکتم  هدافتـسا  دروم  دـشاب  بطاخم  لوبق  دروم  دـنک و  تابثا  تسا -  هدروآ  تسد  هب  ینید  عباـنم  زا  ملکتم  هک  يدـیاقع 

.دریگ

عوضوم هک  یلاح  رد  تسا ؛ دوجوم  هفـسلف  عوضوم  هک  ارچ  .تسا  اـهنآ  عوضوم  رد  هفـسلف  مـالک و  رگید  تواـفت  عوضوم : رد  . 2
.تسا ینید  دیاقع  مالک 

ثحب کی  هنافوسلیف ، ثحب  تسا و  یتسه  ریسفت  ًافرص  هفسلف  تیاغ  هک  تسا  نآ  مالک  هفسلف و  ياه  توافت  هلمج  زا  تیاغ : رد  . 3
ینید دیاقع  میرح  زا  عافد  یتسه ، ریـسفت  زا  ریغ  ملکتم  فدـه  اما  دـنک ، یم  نییعت  یلقع  ناهرب  اهنت  ار  نآ  هجیتن ي  هک  تسا  دازآ 

؛ دنریگ یم  هلـصاف  رگیدکی  زا  دنیوج  یم  هرهب  یلالدتـسا  یلقع و  شور  زا  ود  ره  هک  اجنآ  رد  یتح  هفـسلف  مالک و  نیاربانب  تسا ؛
.دنتسین ناسکی  هشیمه  سایق  داوم  يدابم و  عون  زا  هدافتسا  رد  اما  دننک ، یم  هدافتسا  یسایق  شور  زا  ود  ره  دراوم  نیا  رد  ینعی 
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سرد هصالخ 

( دالیم زا  لبق  موس  ات  مشش  نرق   ) ینانوی هرود  ار  یفسلف  رکفت  زاغآو  نانوی  روشک  ار  هفسلف  هاگتـساخ  هفـسلف  خیرات  ياه  باتک  رد 
.دنا هدرک  یفرعم 

رصاعم ای  نیشیپ و  نافوسلیفو  نارکفتم  یفسلف  تایرظن  راکفا و  ءارآ و  رد  یسرربو  قیقحت  زا  تسا  ترابع  هفسلف ، خیرات 

.ناسناو نابز  تخانش ، ناهج ، ادخ ، زا  معا  ددعتم ، تالوقم  باب  رد  ینالقع  لمأت  قلطم  ینعی  اجنیا  رد  هفسلف  زا  دارم 

یمالسا هفسلف  .تسا ب ) ینانوی  نوتم  ضحم  همجرت  فرص و  سابتقا  یمالسا  هفسلف  فلا ) یمالسا » هفسلف   » هب طوبرم  ءارآ  یخرب 
هفسلف اب  تیاغ  ثیح  زا  مهو  عوضوم  ثیح  زا  مه  یمالسا  هفـسلف  .تسا ج ) یمالـسا  نارود  هب  قلعتم  هک  تسا  هفـسلف  زا  يا  هرود 

اًمک هک  تسا  یناردنکـساو  نانوی  هفـسلف  یمالـسا ، هفـسلف  یلـصا  تلکـسا  کش  یب  شریذپ : دروم  هیرظن  .دراد د ) توافت  ینانوی 
.تسا هدش  میظع  تالوحت  شوختسد  اًفیکو 

تروص نامه  هب  ابیرقت  هک  یلئاسم  فلا ( تسا : هداد  رارق  هتسد  راهچ  رد  ار  یمالسا  هفـسلف  لیاسم  يرهطم  یـضترم  دیهـش  موحرم 
هدرک لیمکت  ار  اهنآ  یمالـسا  هفـسالف  هک  یلئاسم  ب ) هدرک ؛ ظفح  ار  دوخ  هیلوا  هفایق  هرهچ و  هدنام و  یقاب  هدش ، همجرت  هک  یلوا 

مان هچ  رگا  هک  یلئاسم  ج ) دـنا ؛ هدرک  رت  لدتـسم  ار  اـهنآ  رتمکحم و  ار  اـهنآ  ياـه  هیاـپ  هک  هدوب  تروص  نیا  هب  لـیمکت  اـما  دـنا ،
مان و یتح  هک  یلیاـسم  تسا د) هدـش  رگید  زیچ  هدرک و  رییغت  یلک  هب  اوتحم  اـما  تسا  هدوب  میدـق  رد  هک  تسا  ناـمه  اـهنا  ناونعو 

.تسا هدوبن  حرطم  لکش  چیه  هب  مالسا  زا  لبق  ياه  هرود  رد  تسا و  هقباس  یب  هزات و  شناونع 

.دنبای دنویپ  رگیدکی  اب  مولع  هک  تسا  يا  هلیسو  نیا  دوش و  یم  تابثا  يرگید  ملع  رد  ًالومعم  یملع  ره  هعوضوم ي  لوصا 

ص:48

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


لوصا و نیرت  یلک  تابثا  هار  زا  يرگید  و  یهیدب ، ریغ  تاعوضوم  تابثا  هار  زا  یکی  دنک : یم  کمک  مولع  هب  قیرط  ود  هب  هفـسلف 
.ینابم

هئارا هار  زا  يرگید  و  یفـسلف ، نیهارب  زا  یـضعب  يارب  همّدـقم  تابثا  هار  زا  یکی  دـننک : یم  کمک  هفـسلف  هب  قیرط  ود  زا  زین  مولع 
.ینالقع تالیلحت  يارب  يدیدج  لئاسم 

هب اهنآ  ریسفت  يارب  قیقد  تاحالطصا  میهافم و  نییعت  هار  زا  زین  و  حیحص ، تافشاکم  صیخشت  يارب  ینیزاوم  هئارا ي  هار  زا  هفـسلف 
.دنک یم  کمک  نافرع 

.دنک یم  کمک  هفسلف  هب  ینالقع ، ياه  هشیدنا  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  دییأت  هار  زا  زین  دیدج و  لئاسم  حرط  هار  زا  نافرع 

شسرپ

.دیهد حیضوت  هدرب و  مان  ار  یمالسا  هفسلف  تیهامو  تقیقح  هب  طوبرم  تایرظن  نیرتمهم  . 1

دیهد حیضوت  هدرب و  مان  يرهطم  دیهش  رظن  زا  یفسلف  لیاسم  هتسد  راهچ  . 2

دیهد حیضوت  ار  هفسلف  هب  مولعو  مولع  هب  هفسلف  ياه  کمک  . 3

دیهد حیضوت  دیربب و  مان  مالک  هفسلف و  نایم  مهم  ِتوافت  هس  . 4
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مالسا ناهج  یفسلف  يرکف و  بتاکم  اب  ییانشآ  مود : شخب 

هراشا
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ءاشم یفسلف  بتکم  اب  ییانشآ  . 4

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  ءاشم  یفسلف  بتکم  هیمست  هجوو  ءاشم » هژاو «  يانعم  ( 1

.دشاب انشآ  ءاشم  یفسلف  بتکم  نافوسلیف  اب  ( 2

.دشاب انشآ  ءاشم  هفسلف  دشر  ياه  هرود  لحارم و  اب  ( 3

يوبو گنر  هک  ار  مالسا  ناهج  يرکف  بتاکم  نیرتمهم  تسا  هتـسیاش  نآ ، هچخیراتو  هفـسلف  یتامدقم  ثحابم  اب  ییانـشآ  زا  سپ 
: میناراذگب امش  رظن  زا  لیذ  حرش  هب  دنراد ، یفسلف 

ءاشم یفسلف  بتکم  - 

قارشا یفسلف  بتکم  - 

ینافرع بتکم  - 

یمالک بتکم  - 

هیلاعتم تمکح  بتکم  - 

هدش يراذـگناینب  نانوی  رد  دالیم ، زا  لبق  لاس 322  يافوتم  دالیم و  زا  لـبق  لاس 384  دلوتم  وطـسرا  طسوت  یئاشم  یفـسلف  بتکم 
.تسا

.تسا (1) نوؤاشم  نآ  عمج  تسا و  هدنور ) هار  رایسب   ) يانعم هب  یشمی و  یشم  زا  هغلابم  هغیص  تغل  رد  ءاّشم »  » هژاو

ص:53

.یشم هدام  ص 764  دجنملا ، ( . 1 - ) 1
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رد نوطالفا  هتـسجرب  درگاش  322 ق م ) - 384  ) وطسرا هلیسو  هب  هک  تسا  هفـسلف ي  نامه  ءاشم  هفـسلف  زا  دوصقم  حالطـصا ؛ رد  و 
.تفای شرتسگ  طسب و  وا  ناحراش  ناوریپ و  هلیسو  هب  تفرگ و  ناینب  نانوی 

هک دوب  نیا  دـندیمان  ییاشم  ار  شناوریپ  وطـسرا و  هکنیا  تلع  یکی  .تسا  هدـش  نایب  هتکن  ود  ءاّشم )  ) هب شور  نیا  هیمـست  هجو  رد 
هـشیدنا لـقع و  هک  اـج  نآ  زا  هک  تـسا  نآ  رگید  هـجو  دـنک (1) . سیردـت  ندز  مدـق  نتفر و  هار  لاح  رد  تشاد  تداـع  وطـسرا 

؛ تسا هدش  هدیمان  ءاشم  هفسلف  هب  نانآ  هفسلف  تسا  تکرح  یـشم و  رد  هتـسویپ  رکف  لقع و  ندرب  راک  هب  تهج  هب  ییاشم  نافوسلیف 
(2) دارملا .» یلا  يدابملا  نم  يدابملا و  یلا  هکرح  رکفلا  اریز « 

«» انیس نبا  « » یباراف « » يدنک  » دننام ناملـسم  گرزب  نافوسلیف  نارکفتم و  طسوت  مالـسا ، ناهج  هب  لاقتنا  زا  سپ  یفـسلف  بتکم  نیا 
.دشریسفت تفای و  شرورپ  « دشر نبا 

ءاشم هفسلف  شور 

تادوجوم نایعا  درک و  ادیپ  تسد  تقیقح  هب  دناوت  یم  يروص  قطنم  يانبم  رب  لالدتـسا  رکفت و  هار  زا  اهنت  بتکم  نیا  هاگدـیدزا 
.تخانش دنتسه  عقاو  ملاع  رد  هک  نانچ  نآ  ار 

ص:54

للملا باتک  رد  هک  نانچ  دـش ؛ یمن  قالطا  شناوریپ  وطـسرا و  هب  اـهنت  ءاّـشم  هملک  یخیراـت  ظاـحل  زا  هک  دـننآرب  یخرب  ( . 1 - ) 1
هدرک یم  هدافا  ار  تمکح  نتفر  هار  لاح  رد  هراومه  مارتحا  يور  زا  نوطالفا  دنا و  ( نیقول  ) لها قلطم ، نایئاّشم  تسا  هدمآ  لحنلاو 

.دنا هدناوخ  نایئاّشم  ار  شناوریپ  وا و  ور ، نیا  زا  .درک  يوریپ  وا  زا  زین  وطسرا  و 
مولعملا و نیب  لـقعلا  هکرح  : » تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  رکف  قطنملا  رد  رفظم  موحرم  و  يراوزبس ؛ يداـه  ـالم  هموظنم  ( . 2 - ) 2
زا  ) ینهذ ریسم  یط  رطاخ  هب  ص55 ، یناسارخ ، قطنم  حرش  تسا -  هداد  حیضوت  ار  تامولعم  نایم  لقع  هکرح  لحارم و  لوهجملا »

يرغـص و همدقم  دیاب  میـسرب  هجیتن  هب  هک  نیا  يارب  .دریگ  یم  تروص  فوسلیف  طسوت  هک  هجیتن ) هب  سپ  يربک  هب  يرغـص  همدقم 
.میروایب يربک  همدقم 
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ءاشم یفسلف  بتکم  راذگ  ناینب 

هراشا

زا اما  .تسانیس (1) ، یلعوبا  مالسا  ناهج  رد  ءاشم  یفسلف  بتکم  هتسدرس  دوب و  وطـسرا  نانوی  رد  ءاّشم  یفـسلف  بتکم  راذگ  ناینب 
هار دنا و  هتشادرب  ماگ  قیرط  نیا  رد  یباراف  يدنک و  ینعی  یمالسا  هفسلف  ناشخرد  ياه  هرهچزا  نت  ود  انیس  نبا  زا  شیپ  هک  اج  نآ 

.میزادرپ یم  فوسلیف  ود  نیا  يارآ  هب  ادتبا  دنا ، هدومن  راومه  انیس  نبا  يارب  ار 

يدنک بوقعی  فسویوبا  . 1

دندومن و تقد  اه  همجرت  نیا  رد  ناملـسم  نادنمـشیدنا  یبرع  نابز  هب  یفـسلف  ياه  باتک  همجرت  زا  سپ  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه 
داجیا شیوخ  تقد  غوبن و  يریگراک  هب  یمالـسا و  فراعم  زا  يریگ  هرهب  اب  نیـشیپ و  ياـه  هفـسلف  ياـنبم  رب  يدـیدج  ياـه  ماـظن 

.دندرک

يو .تسا  هدوب  برعلا » فوـسلیف   » هب فورعم  185ه )- - 252) يدـنک بوقعی  فسویوبا  داهن  ماگ  قیرط  نیا  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
.تسا هدوب  ریسفت  حرش و  رد  رثکادح  نارگید  شالت  وا  زا  شیب  تسا و  هدومن  نایب  يددعتم  یفسلف  يارآ 

فوسلیف  » نیتسخن ار  يو  دیاب  نیاربانب  .تسا  هدوب  رثاتم  نایلزتعم  زا  دیاقع  لوصا  هژیو  هب  یمالسا و  دیاقع  رد  شتارکفت  رد  يدنک 
هب دنک و  سیـسأت  دـش  نآداجیا  هب  قفوم  یباراف  هک  يرایع  مامت  لماک و  یفـسلف  ماظن  هنوگ  نآ  تسناوتن  وا  هتبلا  تسناد  ناملـسم »

ییاناوت ردق  هب  ایشا  تقیقح  تخانـش  ار  هفـسلف  يدنک  .تسا  رت  بسانم  یباراف  يارب  یمالـسا  هفـسلف  سـسوم  بقل  زین  لیلد  نیمه 
: دوش یم  میسقت  یلمع  يرظن و  شخب  ود  هب  هفسلف  يو  رظن  زا  .تسا  ایشأ  اتقیقح  هفسلف  عوضوم  سپ  دناد  یم  ناسنا 

.تسا هدوب  حرطم  زین  وطسرا  هفسلف  رد  تسا و  هعیبطلادعبام  تایضایر و  تایعیبط  لماش  هک  يرظن  شخب  . 1

ص:55

.دش سیسات  يدنک  بوقعی  فسوی  وبا  طسوت  یمالسا  گنهرف  رد  ییاشم )  ) صاخ يانعم  هب  یمالسا  هفسلف  ( . 1 - ) 1

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 73 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
http://www.ghaemiyeh.com


ینعملاب تسایـس  لماش  طقف  یلمع  شخب  وطـسرا  هفـسلف  رد  .تسا  تایـسایس  تاـیداصتقا و  تاـیقالخا  لـماش  هک  یلمع  شخب  . 2
.تسا هدوب  معالا 

ییانثتسا و سایق  دییارگ و  نآ  هب  یباراف  هک  یناردنکـسا  بتکم  هب  ات  دوب  رت  کیدزن  ینوطالفاون  ینتآ  بتکم  هب  هفـسلف  رد  يدنک 
یباراف داقتنا  دروم  اهدعب  لالدتـسا  لکـش  نیا  .داهن  یم  حیجرت  درب  یم  راک  هب  ینوطالفاون  سلکورپ ) ) سلقربا هک  هلـصفنم  هیطرش 

يو .تسا  ییاشم  فوسلیف  کی  يدنک  لاح  نیا  اب.دوش  یم  هدید  زین  یثروغاثیفون  بتکم  هب  یتالیامت  يدنک  راکفا  رد  تفرگ  رارق 
دبای تسد  هفسلف  هب  دهاوخب  سک  ره  هک  دنک  یم  مالعا  هفسلفلا » لیصحت  یف  هیلا  جاتحیام  سیلاطوطسرا و  بتک  هیمک   » هلاسر رد 

.دنک هعلاطم  ار  وطسرا  بتک  هکنیا  زج  درادن  يا  هراچ 

يدنک دیاقع  اه و  یگژیو 

.دوب لقتسم  فوسلیف  ناملسم و  کی  يدنک  فلا )

.دوب دقتعم  ملاع  ینامز  ثودح  هب  درک و  یم  راکنا  دوب  دقتعم  نآ  هب  وطسرا  هک  ار  ملاع » ینامز  مدق   » يو ب )

یباراف طسوت  اهدعب  يدنک  هیرظن  نیا  .درک  قلخ  مدـع  زا  ار  ناهج  دـنوادخ  هک  تسا  رواب  نیا  رب  نانوی  نافوسلیف  فالخرب  يو  ج )
.تفرگ رارق  راکنا  دروم  انیس  نبا  و 

.دوش یمن  هدید  انیس  نبا  یباراف و  دزن  رد  هک  دوب  نید  هفسلف و  نایم  طابترا  یعون  يدنک  دیاقع  رد  د )

زا هک  يرـشب  ملع  يرگید  دشخب و  یم  ناربمایپ  هب  لاعتم  يادـخ  هک  یهلا  ملع  یکی  تشاد ؛ رواب  تفرعم  ملع و  عون  ود  هب  يو  ه )-
هاگدـید زا  .تسا  هفـسلف  نآ  لکـش  نیرت  یلاع  دـیآ و  یم  تسد  هب  ناسنا  یکاردا  ياوق  ندرب  راک  هب  هبرجت و  رکفت ، لقعت ، قیرط 

: دراد دوجو  یساسا  توافت  ود  يرشب  ملعو  یهلا  ملع  نیب  يو 

هب نتفای  تسد  هار  نیا  زا  اریز  تسا ؛ يرشب  ملعزا  رت  یلاع  یهلا  ملع  . 1

ص:56
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.دسرب نآ  هب  ییاهنت  هب  دناوت  یمن  يرشب  ملع  زگره  هک  دوش  یم  رسیم  یتفرعم 

قیرط زا  تسا و  هطساو  یب  یهلا  ملع  هک  تسا  نآ  دنک  یم  نایب  يرـشب  یهلا و  ملع  نایم  يدنک  هک  ییاه  توافت  زا  رگید  یکی  . 2
هب نامز  رورم  هب  شالت و  قیقحت و  اب  ناهرب  قطنم و  هار  زا  فوسلیف  ملع  اما  درادن ، نامز  هب  يزاین  دوش و  یم  لزان  ناربمایپ  رب  ماهلا 

.دیآ یم  تسد 

.تسا یفسلف  لیالد  زا  رت  هدننک  عناق  رت و  ینیقی  رت  نئمطم  ناشندوب  یهلا  ببس  هب  ینآرق  لیالد  يدنک  رظن  هب  و )

: زا تسا  ترابع  یلزتعم  مالک  وطسرا و  هفسلف  زا  شرثات  نازیم  يو و  رکفت  زرط  رگ  نایب  هک  يدنک  مهم  دیاقع  زا  رگید  یخرب 

.سوسحمدوجوم یعیبط  ملع  عوضوم  تسا و  لوقعم  دوجوم  یلوا  هفسلف  عوضوم  . 1

.دریگ یم  تروص  دوش  یم  بوسحم  یمالک  نیهارب  هک  مظن  ناهرب  ثودح و  ناهرب  هار  زا  ادخ  دوجو  تابثا  . 2

هک تسا  یسک  نیتسخن  يو  اریز  تسا  نیطولف  زا  رثاتم  رواب  نیا  رد  يو  درک  فیصوت  ناوت  یم  یبلس  تافـص  اب  اهنت  ار  دنوادخ  . 3
.درک حرطم  هفسلف  رد  ار  یهیزنت  یبلس و  تایهلا 

( وطسرا روهشم  هیرظن  دشاب ( یهانتم  ان  هوقلاب  تسا  زیاج  یلو  دنا ، یهانتم  لعفلاب  ناهج  تادوجوم  . 4

( ناملکتم هیرظن  تسا ( هدش  قلخ  مدعزا  تسا و  ینامز  ثداح  ناهج  اذل  تسا و  یهانتم  ناهج  نامز  . 5

: دناد یم  عون  راهچ  ار  لقع  تسا  هتشون  لقع  هرابرد  هک  يا  هلاسر  رد  يدنک 

.تسا لعفلاب  هشیمه  هک  یلقع  . 1

.تسا سفن  نآ  زا  هک  هوقلاب  لقع  . 2

(. هکلملاب لقع  تسا ( هدش  لقتنم  لعفاب  تلاح  هب  هوقلاب  تلاح  زا  هک  سفن  لقع  . 3

ص:57
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ینایب لقع  اما  تسا  هتفای  تسد  تالوقعم  هب  افرـص  هکلملاب  لقع  هک  تسا  نآ  رد  هکلملاب  لقع  اب  لقع  نیا  توافت  یناـیب ؛ لـقع  . 4
.دریگ (1) یم  راک  هب  ار  اه  نآ  دراد و  تسرامم  تالوقعم  اب  تسا  هدیسر  تالوقعم  هب  هک  نیا  زا  هتشذگ 

یباراف رصن  وبا  . 2

يرجه لاس 339  دودحو  دش  دلوتم  ناتـسکرت  رد  باراف  هیحان  زا  جیـسو »  » هدکهد رد  يرجه  لاس 257  دودح  رد  یباراف  رـصنوبا 
نادنمـشناد دش و  یم  هدیمان  سویبارافلا )  ) یطـسو نورق  یـسردم  نافوسلیف  دزن  نیمز و  برغم  رد  يو  .تشذگرد  بلح  حرـش  رد 

.دندناوخ یم  یناثلا » ملعم   » ار وا  ناملسم 

یباراف دیاقعو  اه  یگژیو 

يار بحاص  لقتسم و  یفوسلیف  وا  نینچمه  .تسا  هدنام  رادافو  وطـسرا  یلالدتـسا  شور  هب  هک  تسا  ییاشم  یفوسلیف  یباراف  فلا )
یلو تسا  وطسرا  رادماو  هچرگ  يو  یفسلف  ماظن  دروآ و  تسد  هب  دیدج  یجیاتن  لوصا  نیا  زا  دومن و  حرطم  يا  هزات  لوصا  دوب و 

.تسا توافتم  ییوطسرا  ماظن  اب 

باتک هجیتن  رد  دنک ؛ عمج  مه  اب  ار  وطسرا  نوطالفا و  تمکح  ات  درک  یعس  تشاد و  رواب  تخس  هفسلف  تدحو  هیرظن  هب  يو  ب )
عمج فوـسلیف  ود  نیا  ارظن ت  هک  داد  ناـشن  نآ  رد  تشوـن و  ار  سیلاـط » وطـسرا  یهلا و  نوطـالفا  نیمیکحلا  يار  نـیب  عـمجلا  » 

.تسا یندش 

نوچ مه  يدوهی  ناـفوسلیف  ناـینوطالفاون و  ناـیم  رد  رظن  نیا  .دوـب  هتفریذـپ  زین  ار  هفـسلف ) نید و   ) یحو لـقع و  هیرظن  یباراـف  ج )
ای نیمالا  حور  نامه  هک  لاعف  لقع  زا  ار  دـحاو  تقیقح  فلتخم  هار  ود  زا  ربماـیپ  فوسلیف و  وا  رظن  هب  .تسا  دوب ه  حرطم  زین  نولیف 

.دنک یم  تفایرد  تسا  لیئربج 

ص:58

ص611-593. ج1 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  ص 300-311 و  ج2 ، هفسلفلا ، هعوسوم  يودب ، نمحرلا  دبع  ( . 1 - ) 1
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نیاربانب .دـنادیم  ددرگ  یم  زاب  نآ  هب  تیاهن  رد  ملاـع  ءایـشا  همه  هک  ناـهج  بابـسا  لـلع و  نیرت  یلاـع  تخانـش  ار  تمکح  وا  د )
ادـخ ریغ  نوچ  دسانـشب و  ار  یهلا  تاذ  لماک  وحن  هب  دـیاب  هک  تسا  یـسک  میکح  تسا و  ادـخ  ای  دوجولا  بجاو  تفرعم  تمکح 

.دنسر یم  تمکح  هب  وا  هضافا  هطساو  هب  نارگید  تسادخ و  طقف  لماک  میکح  سپ  تسا  صقان 

انیس نبا  . 3

ماـن هب  برغ  ناـهج  رد  .تفر  اـیند  زا  نادـمه  رد  يرجه  لاس 428  رد  دـمآ و  اـیند  هب  اراـخب  رد  يرجه  لاس 370  هب  انیـس  یلعوبا 
« کلملا فرش   » و قحلا » تجح  «، » سیئرلا خیش   » دننام یباقلا  نیمز  قرشم  رد  تسا و  هدش  هتخانش  ناکشزپ  ریما  بقل  هب  و  انیسوا » »

ددـع .تسا  هتـشاگن  ییاه  باتک  اه  نآ  زا  يرایـسب  رد  دوب و  صـصختم  شیوخ  نامز  ياه  شناد  همه  رد  ابیرقت  يو  .دـنداد  وا  هب 
: زا دنترابع  وا  یفسلف  راثآ  نیرت  مهم  .دسر  یم  رثا  ( 250  ) هب شتافیلات 

ار تایهلالا » « » تایضایر « » تایعیبط « » قطنم  » هلمج زا  تمکح  نونف  همه  هک  تسا  یفـسلف  فراعملا  هرئاد  باتک  نیا  ءافـشلا ، فلا )
.تسا هدش  هتشاگن  ءزج  ردو 18  دوش  یم  لماش 

یقلت ءافـشلا  باتک  زا  يا  هصالخ  ار  نآ  ناوت  یم  عقاو  رد  تسا و  تاـیهلا  تاـیعیبط و  قطنم و  رب  لمتـشم  باـتک  نیا  هاـجنلا ، ب )
.درک

، تسا رادروخرب  ناور  يرثن  زا  وا ، ياه  باتک  ریاس  هب  تبسن  هدوب و  انیس  نبا  بوتکم  نیرخآ  باتک  نیا  تاهیبنتلاو ، تارـشالا  ج )
.تسا تایهلالا » « » تایعیبط « » قطنم  » رب لمتشم  زین  باتک  نیا 

.درک حرش  همکحلا » نویع  حرش   » ناونع اب  ار  نآ  يزار  رخف  هک  تسا  رصتخم  رایسب  يا  هتشون  باتک ، نیا  همکحلا ، نویع  د )
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ءاشم هفسلف  لحارم  اه و  هرود 

هراشا

: زا دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دوب ؛ یبیشن  زارفرپ و  لحارم  ياراد  مالسا  ناهج  رد  ءاّشم  هفسلف 

سیسأت هلحرم  . 1

نیا .دش  رشتنم  نییبت و  ًالماک  ..و ) راینمهب   ) يو نادرگاش  سپس  انیـس و  نبا  یباراف و  طسوت  تسخن  مالـسا ، ناهج  رد  ءاشم  هفـسلف 
.درک دادملق  یلقع  مولع  نیّرز  هرود  ناوت  یم  ار  جنپ ) راهچ و  نرق   ) هرود

لوفا هلحرم  . 2

نیا يارب  .دـش  مهارف  هفـسلف  هب  یلازغ  تـالمح  يارب  هنیمز  یمالـسا ، کـلامم  رب  يرعـشا  رکفت  هبلغ  لـیلد  هب  دـعب  هب  مجنپ  نرق  زا 
ناهج رد  ءاشم  هفسلف  ياه  صیخلت  نیرتهب  زا  یکی  هک  هفـسالفلا » دصاقم   » دوخ باتک  رد  ار  ناییاشم  هفـسلف  تسخن  یلازغ  روظنم 

رظن هب  هک  ءاشم -  هفسلف  ياهرواب  زا  هتسد  نآ  اب  هفسالفلا » تفاهت  دوخ « فورعم  رایسب  باتک  رد  سپس  ودرک  هصالخ  تسا  مالسا 
.درک هلمح  دوب -  فلاخم  یمالسا  یحو  تامیلعت  اب  يو 

.دش یفسلف  رکفت  داسک  دوکر و  بجوم  زین  نیملکتم  افرع و  اهقف و  زا  یهورگ  داقتنا  رگید  فرط  زا 

روما نیا  همه  داد و  رارق  دـقن  دروم  ار  نیئاشم  ثحابم  رثکا  یلو  تساخنرب ، تفلاخم  هب  هفـسلف  اب  هچرگا  يزار  رخف  ماـما  همادا ، رد 
.دش صاخ  روط  هب  ءاشم  هفسلف  ماع و  روط  هب  هفسلف  دوکر  ثعاب 

نیمز برغم  رد  ءاشم  هفسلف  . 3

برغم و بناج  هب  هفـسلف  نیا  دـش و  زاغآ  مالـسا  ناهج  قرـش  ياه  نیمزرـس  رد  ییاشم  هفـسلف  طاطحنا  یلازغ  ندـمآ  راک  يور  اب 
هتسد اج  نآ  رد  دروآ و  يور  سلدنآ 
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دـشر نبا  .دـنتخادرپ  نآ  هعـسوت  یلاعت و  هب  نرق  کی  تدـم  دـشر  نبا  لـیفط و  نبا  هجاـب و  نبا  نوچ  مه  راد  ماـن  ناـفوسلیف  زا  يا 
عقاو رثوم  نادنچ  مالسا  ناهج  رد  هفـسلف  زا  يو  عافد  یلو  دنک  ناربج  تفاهتلا » تفاهت   » دوخ باتک  رد  ار  یلازغ  هبرـض  ات  دیـشوک 
رظن زا  .تفای  هار  نیمز  برغم  هب  دشر  نبا  لیفط و  نبا  هجاب و  نبا  شالت  ابو  داتفا  قنور  زا  هفـسلف  مالـسا  قرـش  رد  ور  نیا  زا  .دـشن 

.دبای یم  نایاپ  لیفط  نبا  هجاب و  نبا  دشر ، نبا  اب  دوش و  یم  زاغآ  انیس  نبا  یباراف و  يدنک ، اب  یمالسا  هفسلف  ناقرشتسم 
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سرد هصالخ 

نامه ءاشم  هفسلف  زا  دوصقم  حالطصا ؛ رد  تسا و  هدنور ) هار  رایسب   ) يانعم هب  یشمی و  یشم  زا  هغلابم  هغیـص  تغل  رد  ءاّشم »  » هژاو
شرتسگ طسب و  وا  ناـحراش  ناوریپ و  هلیـسو  هب  تفرگ و  ناـینب  ناـنوی  رد  322 ق م ) - 384  ) وطسرا هلیـسو  هب  هک  تسا  هفـسلف ي 

.تفای

سیردـت ندز  مدـق  نتفر و  هار  لاح  رد  تشاد  تداع  وطـسرا  یکی  .تسا  هدـش  نایب  هتکن  ود  ءاّشم )  ) هب شور  نیا  هیمـست  هجو  رد 
هدش هدیمان  ءاشم  هفسلف  هب  نانآ  هفسلف  تسا  تکرح  یـشم و  رد  هتـسویپ  رکف  لقع و  ندرب  راک  هب  رد  هک  تسا  نآ  يرگید  .دنک و 

؛ تسا

تسانیس یلعوبا  مالسا  ناهج  رد  ءاشم  یفسلف  بتکم  هتسدرس  دوب و  وطسرا  نانوی  رد  ءاّشم  یفسلف  بتکم  راذگ  ناینب 

انیس نبا  یباراف ، رصنوبا  يدنک ، بوقعی  فسویوبازا  دنترابع  مالسا  ناهج  رد  ءاشم  هفسلف  ياه  تیصخش  نیرت  مهم 

.نیمز برغم  رد  ءاشم  هفسلف  لوفا 3) هلحرم  سیسأت 2 ) هلحرم  مالسا 1 ) ناهج  رد  ءاشم  هفسلف  لحارم 

شسرپ

.دینک فیرعت  ار  تغل  رد  ءاشم »  » هژاو . 1

دیهد حیضوت  ؟  تسیچ ءاشم  بتکم  يراذگمان  هجو  . 2

؟ تسیک یمالسا  ناهج  رد  نآ  هتسد  رس  و  تسیک ؟  نانوی  رد  ءاشم  بتکم  راذگناینب  . 3

.دیربب مان  ءاشم  هفسلف  لحارم  . 4
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قارشا یفسلف  بتکم  اب  ییانشآ  . 5

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

دنادبار قارشا  هفسلف  شیادیپ  هنیمز  هچخیرات و  ( 1

.دسانشب ار  نآ  شور  دنادبار و  قارشا  هفسلف  فیرعت  ( 2

.دنادب ار  قارشا  هفسلف  عبانم  ( 3

.دسانشب ار  قارشا  هفسلف  ياه  تیصخش  نیرتمهم  ( 4

.دشاب انشآ  قارشا  هفسلف  ینابم  لوصا و  اب  ( 5

هعماج رب  یفـسلف  يوپاـکت  رد  ون  یهار  دیـسر و  روهظ  هب  یمالـسا  رکفت  خـیرات  رد  هک  تسا  یفـسلف  بتکم  نیمود  قارـشا  هفـسلف 
.دش دهاوخ  یسررب  لامجا  هب  بتکم  نیا  یساسا  يارآ  اه و  یگزیو  شیادیپ  هنیمز  نیا  رد  .دوشگ  یمالسا 

قارشا هفسلف  شور  فیرعت و 

.تسا (1) هدمآ  ندش  نشور  ندرک و  نشور  يانعم  هب  مزال  يدعتم و  تروص  هب  تغل  رد  تسا و  ردصم  قارشا »  » هژاو

.تسا (2) سفن  رب  اه  نآ  ناضیف  یلقع و  راونا  روهظ  ای  دوهش  فشک و  يانعم  هب  تمکح  لها  حالطصا  رد  قارشا » »

ص:63

لخد يا  لجرلا  قرشأ  و  ءاضأف ، سمشلا  هیلع  تقرشأ  تءاضأ ، اذا  تقرـشا   ) ص 95-94 ج7 ، برعلا ، ناـسل  روظنم ، نبا  ( . 1 - ) 1
(. سمشلا قورش  یف 

ص12. قارشالا ، تمکح  حرش  همدقم  يزاریش ، نیدلا  بطق  ( . 2 - ) 2
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سفن رب  یلقع  زاونا  روهظ  یلجت و  نآ  ساسا  تسا و  هدرک  سیسأت  ار  نآ  قارشا  خیش  هک  تسا  يا  هفسلف  قارشا  هفـسلف  زا  دوصقم 
.دراد شقن  نآ  رد  زین  ناهرب  لالدتسا و  هچرگ  دوش ؛ یم  رسیم  سفن  هیفصت  بیذهت و  قیرط  زا  هک  تسا  میکح 

: دسیون یم  دوخ  باتک  هویش  فیصوت  رد  قارشالا » همکح   » باتک همدقم  رد  يدرورهس 

بلاطم .دراد  يرگید  قایس  باتک  نیا  اما  مدرک  هصالخ  ار  اه  نآ  دئاوق  متـشاگن و  نایئاشم  شور  هب  ییاه  باتک  نیا  زا  شیپ  نم  »
سپــسو د ر ما  هدروآ  تـسد  هـب  ار  اـه  يرگید آ ن  هار  زا  هـکلب  تـسا  هخدــشن  لـصاح  مـیارب  هشیدــنا  رکف و  هار  زا  باـتک  نـیا 

(1) مدمآرب .» ناهرب  یلیلد و  يوجوتسج 

تسا ینتبم  دوهش  فشک و  سفن و  هیفصت  هدهاجم و  رب  مه  هک  انعم  نیا  هب  .تسا  یلالدتسا  ینافرع -  یشور  قارـشا  هفـسلف  شور 
یثـحب و تمکح  ناـبلاط  عـجرم  وا  باـتک  تسا  هدرک  دـیکات  دوـخ  يدرورهـس  هک  ناـنچ  .تسا  دـنبیاپ  یفـسلف  لالدتـسا  هب  مه  و 

.تسا (2) هدنناوخ  بلقرب  یهلا  هقراب  شبات  منآ  مهف  طرش  تسا و  یقوذ  تمکح 

هدنناوخ يارب  هبتر  نیرت  مک.دنا  بلاط  ار  ثحب  هلات و  هک  تسا  یناسک  يارب  ام  باتک  نیا  دـسیون : یم  دوخ  شور  فیـصوت  رد  وا 
نآ زا  یعفن  چـیه  تروـص  نیا  ریغ  رد  دوـش  هکلم  يارب  .و  ددرگ  دراو  شبلق  رد  یهلا  روـن  زا  يا  هقراـب  هـک  تـسا  نآ  باـتک  نـیا 

دعاوق بابرد  ینخـس  وا  اـب  اـم  دـنک و  یـشم  ناـیئاشم  شور  هب  دـیاب  تسا  یثحب  تمکح  یپ  رد  اـهنت  هک  یـسک  سپ  درب  دـهاوخن 
مینکیم و هدهاشم  ار  تاسوسحم  ادتبا  ام  هک  روط  نامه  .دبای  یمن  ناماس  يرون  حـناوس  نودـب  نایقارـشا  راک  اریز  میرادـن  یقارـشا 
اه نآ  هیاـپ  رب  مینک و  یم  دوهـش  زین  ار  یناـحور  روما  مینک  یم  اـنب  اـه  نآ  هیاـپرب  ار  تئیه  ملع  دـننام  حیحـص  یبرجت  مولع  سپس 

.مینکیم (3) سیسات  ار  یمولع 

ص:64

ص10. ج2 ، قارشا ، خیش  تافنصم  هعومجم  ( . 1 - ) 1
ص13. نامه ، ( . 2 - ) 2
ص13. نامه ، ( . 3 - ) 3

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_64_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_64_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_64_3
http://www.ghaemiyeh.com


ياهتنا رد  .درک  تابثا  ناهرب  لالدتـسا و  ساـسا  رب  ار  نآ  ياوتحم  دـیاب  هفـسلف  هب  ملع  نیا  ندـیمان  يارب  هک  تسارظن  نیارب  ناـشیا 
: دسیون یم  قارشالا  همکح  باتک 

هعلاطم زا  شیپ  دیهدن  دنیادخ  رون  رادتـسود  دنا و  هتخومآ  یبوخ  هب  ار  نایئاشم  هقیرط  هک  یناسک  ینعی  شلها  هب  زج  ار  باتک  نیا 
دیشک (1). تضایر  زور  لهچ  دیاب  باتک  نیا 

قارشا هفسلف  شیادیپ  هنیمز  هچخیرات و 

رارق نافوصتم  زین  ناملکتم و  ناهیقف و  یـضعب  داقتنا  دروم  زاغآ  ناـمه  زا  دیـسر  دوخ  لاـمک  جوا  هب  انیـس  نبا  اـب  هک  ءاـشم  هفـسلف 
هن درک ، دراو  یئاشم  هفسلف  رکیپ  رب  یگرزب  هبرض ي  هفسلف  هب  يو  ضارتعا  دوب و  ییاشم  هفسلف  دقتنم  نیرتگرزب  هک  یلازغ  .تفرگ 

مارتحا هتـسیاش  ینتفریذـپ و  ننـست  لها  ناهیقف  ناملکتم و  رظن  رد  ار  نافرع  فوصت و  هکلب  تساک ، ار  هفـسلف  ناوریپ  تردـق  اـهنت 
بتکم .تفای  یم  شرتسگ  نافرع  فوصت و  هب  لیامت  تفر و  یم  یتسـس  هب  ور  ءاشم  هفـسالف  تردق  هک  نامز  نامه  رد  .داد  هولج 

.دوب صلاخ  نافرع  ءاشم و  هفسلف  نایم  یخزرب  هک  دش  دلوتم  مالسا  ناهج  ناریا و  رد  قارشالا » همکح  مان « هب  يدیدج  یفسلف 

قارشا یفسلف  بتکم  راذگ  ناینب 

هب ناجنز  درورهس  هیرق  رد  يرجه  خیرات 549  رد  يو  .دوب  قارشا  خیش  هب  بقلم  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  بتکم  نیا  راذگ  ناینب 
اب داتسا  نیمه  رضحم  رد  .دیناسر  نایاپ  هب  ملکتم  یلوصا و  هیقف  یلیج ، نیدلا  دجم  دزن  هغارم  رد  ار  یتامدقم  تالیـصحت  .دمآ  ایند 

رهش نیا  رد  درکرفس و  تفر  یم  رامش  هب  یملع  زکارم  نیرت  مهم  نامز  نآ  رد  هک  ناهفصا  هب  نآ  زا  سپ  دش  انشآ  يزار  رخف  ماما 
.دش انشآ  انیس  نبا  يارآ  راکفا و  اب 

ناریا لخاد  رد  رفس  ریس و  هب  یمسر  تالیصحت  نایاپ  زا  سپ  يدرورهس 
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تـضایر تداـبع و  هب  ار  یتدـم  دـش و  ناـنآ  بوذـجم  رایـسبو  درک  تاـقالم  ناـفرع  فوـصت و  خـیاشم  زا  يرایـسب  اـب  تخادرپ و 
هب قشمد  زا  اهرفس  زا  یکی  رد  .تسب  رفـس  تخر  زین  تاماش  یلوتانآ و  هب  دش و  رت  هدرتسگ  هتفر  هتفر  يو  ياه  ترفاسم  .تخادرپ 

نایحیسم تسد  زا  ار  سدق  هک  یسک  یبیلص و  ياه  گنج  نامرهق  یبویا  نیدلا  حالص  رسپ  رهاظ  کلم  اب  اج  نآ  رد  تفر و  بلح 
يدرورهـس بوذجم  تشاد  نادنمـشناد  نایفوص و  هب  تبـسن  يدـیدش  تبحم  هک  رهاظ  کلم.درک  تاقالم  تخاس  اهر  نایدوهی  و 

تخادرپ و یم  هرظانم  هب  ناهیقف  اب  رهـش  نیا  رد  يو  .دوش  راگدـنام  بلح  رد  يو  رابرد  رد  هک  تساوخ  يوزا  دـش و  ناوج  میکح 
زا دیوگ  یم  نید  لوصا  فالخرب  ینانخـس  يو  هک  لیلد  نیا  هب  نانآ  یتدـم  زا  سپ.درک  یم  اشفا  هناکاب  یب  ار  دوخ  ینطاب  دـیاقع 

یبویا نیدـلا  حالـص  زا  درک  يراددوـخ  ناـشیا  هتـساوخ  تباـجا  زا  يو  نوـچ  دـناسرب و  لـتق  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  رهاـظلا  کـلم 
ياملع دییات  اب  دوخ  رابتعا  ظفح  يارب  دوب و  هدروآ  نوریب  نویبیلـص  تسد  زا  ار  هیروس  هزات  هک  نیدلا  حالـص  .دـندرک  یهاوخداد 

لاس رد  ار  يدرورهـس  ریزگان  وا  .داد  رارق  راشف  رد  ار  رهاظلا  کلم  دـش و  میلـست  ناـشیا  تساوخرد  هب  راـچان  تشاد  جاـیتحا  نید 
یمک دوجو  اب  يو  .تشذـگرد  يزومرم  وحن  هب  یگلاـس  رد 38  بلح  رهـش  نادنز  رد  ماجنارـس  وا  دنکفا و  نادـنز  هب  يرجه   587
همکح  » باتک وارثا  نیرت  مهم  .تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  اه  نآ  رتشیب  هک  تسا  هتـشون  یبرع  یـسراف و  هب  باتک  هاجنپ  دودـح  رمع 

.تسا هتشاگن  یقارشا  هفسلف  نیببت  رد  هک  تسا  قارشالا »

قارشا هفسلف  عبانم 

هراشا

: درمشرب ریز  حرش  هب  ناوت  یم  ار  قارشا  هفسلف  یلصا  عبانم 

ءاشم هفسلف  . 1

هکلب دوب ، نآ  رد  نارحبتم  زا  تشاد (1)و  یهاگآ  ءاشم  تمکح  زا  اهنت  هن  يدرورهس 
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ور نیا  زا  .تسناد  یم  یقارشا  هفسلف  همدقم  ار  لالدتـسا  ثحب و  يو  .دنام  رادافو  نآ  لوصا  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  زین  رمع  نایاپ  ات 
.(1) درادن » نم  قارشالا  همکح  باتک  بلاطم  كرد  يارب  یهار  تسا  هتفاین  تراهم  یثحب  مولع  رد  هک  یسک  : » دسیون یم 

ناتساب ناریا  هفسلف  . 2

نامیکح هب  قارشا  خیـش  هقالع  .تسناد  یم  نآ  رگایحا  ار  دوخ  تشاد (2)و  هقالع  تدش  هب  ناتـساب  ناریا  تمکح  هب  قارـشا  خیش 
.دنا هدوب  دنمرواب  ادبم  تدحو  هب  یقارشا و  تمکح  هب  زین  نانآ  يو  رظن  هب  هک  دوب  ور  نآ  زا  ارهاظ  ناتساب  ناریا 

نانوی هفسلف  . 3

ماـما ار  نوطـالفا  ناـمیکح ، ردـپ  ار  سمره  وا  دوب (3) . لـئاق  هداـعلا  قوف  یمارتحا  ناـنوی  یهلا  ناـفوسلیف  هب  تبـسن  قارـشا  خـیش 
.دنک یم  یفرعم  قح  نالوسر  ار  سونیلقسا  سمره و  نمیذاثاغآ و  تمکح و  نیطاساار  ثروغاثیف  سلقذابنا و  تمکح ،

یمالسا نافرع  . 4

شور هب  تیاهن  رد  قارـشا  تمکح  شور  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  يدـح  هب  فوصت  نافرع و  اب  قارـشا  تمکح  لاصتا  طاـبترا و 
دروم یقوذ  ییونعم و  كولـس  ریـس و  اهنت  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  فراعتم  نافرع  رد  هک  توافت  نیا  اـب  .دوش  یم  یهتنم  یناـفرع 

هب دنچره  لالدتسا  يرکف و  ریس  قارشا  تمکح  رد  اما  درادن  ریثات  تیمها و  نادنچ  هزوح  نیا  رد  لالدتـسا  ثحب و  تسا و  تیانع 
.دراد تیمها  همدقم  ناونع 
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یمالسا تایاور  دیجم و  نآرق  . 5

رایسب دراوم  رد  تسا و  هدرک  هدافتسا  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  شیاه  باتک  رد  هتخادرپ و  زین  رابخا  نآرق و  ریسفت  هب  قارـشا  خیش 
.تسا هتسج  دانتسا  اه  نآ  هب  شیوخ  ياه  هشیدنا  ارآ و  تیبثت  دییات و  رد 

نوطالفا اب  قارشا  هفسلف  تبسن 

زین قارـشا  خیـش  دوخ  دنروآ  یم  رامـش  هب  نوطالفا  ناوریپ  ار  نایقارـشا  دـنناد و  یم  نوطالفا  ار  قارـشا  هفـسالف  هلـسلسرس  الومعم 
یم قارـشا  تمکح  ماـما  ار  وا  دـهد و  یم  تبـسن  نوطـالفا  هب  تسا  ینورد  دوهـش  فشک و  لالدتـسا و  هیاـپ  رب  هک  ار  دوخ  شور 

.دناوخ

: دنهد یم  تبسن  نوطالفا  هب  هبنج  ود  زا  ار  قارشا  هفسلف 

: اریز .تسا  تقد  لمات و  لحم  ود  ره  اما  یفـسلف  رکفت  ثحب و  ياـه  هویـش  شور و  هبنجزا  رگید  نیماـضم و  عباـنم و  هبنج  زا  یکی 
داتـسا ناـیم  يرظن  فـالتخا  نینچ  دـنا و  هدوب  فـلتخم  دـتم  ود  ياراد  وطـسرا  نوطـالفا و  ًاـعقاو  اـیآ  هک  دوـش  قـیقحت  تسا  مزـال 

هدرک نایب  ار  نآ  یمالسا  هرود  رد  يدرورهـس  نیدلا  باهـش  خیـش  هک  يا  هقیرط  ایآ  و  تسا ؟ هدوب  وطـسرا )  ) درگاش و  نوطالفا ) )
هب یبلق و  هدهاشم  هفـشاکم و  سفن و  تضایر  تدهاجم و  يونعم و  كولـس  وریپ  رادفرط و  نوطالفا  تسا و  نوطالفا  هقیرط  تسا 

؟ تسا هدوب  یقوذ » تمکح   » رادفرط قارشا  خیش  ریبعت 

تلاصا دـننام  دوش ، یم  هتخانـش  نیئاّشم  نییقارـشا و  فالتخا  دروم  لئاسم  ناونع  هب  دـعب  هب  قارـشا  خیـش  نامز  زا  هک  یلئاـسم  اـیآ 
همادا نامز  نیا  ات  هک  تسوطـسرا  نوطالفا و  فالتخا  دروم  لئاسم  ناـمه  ...و ، ، دوجو ترثک  تدـحو و  دوجو ، تلاـصا  تیهاـم و 

ربخ یب  اهنیا  زا  وطـسرا  نوطالفا و  حور  هدـش و  راکتبا  عارتخا و  اهدـعب  لئاسم  نیا  زا  یـضعب  لقاال  لئاسم و  نیا  اـی  و  تسا ، هتفاـی 
؟ تسا هدوب 

دیاقع و نایب  رد  هک  یبتک  هعلاطم  زا  وطسرا و  نوطالفا و  راثآ  هعلاطم  زا  هچنآ 
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دروم هدمع  لئاسم  هک  تسا  نیا  یکی  دیآ  یم  تسد  هب  یمالسا  هرود  رد  هفسلف  ریـس  هب  هجوت  اب  هدش  هتـشون  فوسلیف  ود  نیا  ءارآ 
دیدـج لئاسم  هلـسلس  کـی  هلأـسم ، ود  یکی  يانثتـسا  هب  تسا ، حرطم  یمالـسا  هفـسلف  رد  زورما  هک  نیئاـشم  نییقارـشا و  فـالتخا 

، مسج تطاسب  بّکرت و  هلأسم  لعج ، هلأسم  دوجو ، تیهاـم و  لـئاسم  دـننام  درادـن ، وطـسرا  نوطـالفا و  هب  یطبر  تسا و  یمالـسا 
ییأر نیب  عمجلا   » باتک رد  هک  تساهنامه  نوطالفا  وطسرا و  فالتخا  دروم  لئاسم  .دوجو  ترثک  تدحو و  فرشا ، ناکما  هدعاق 

.تسا رکذلا  قباس  لئاسم  زا  ریغ  هتبلا  هدمآ و  یباراف  نیمیکحلا »

: دشاب یم  لیذ  حرش  هک  تسا  هلأسم  هس  وطسرا  نوطالفا و  فالتخا  دروم  یساسا  لئاسم  تسا  ملّسم  هچنآ 

رگید ناهج  رد  ناشتقیقح  لصا و  ضارعا ، رهاوج و  زا  ّمعا  دوش ، یم  هدـهاشم  ناهج  نیا  رد  هچنآ  لثم ، هیرظن  قبط  .ُلثُم  هیرظن  . 1
یگدنز ناهج  نیا  رد  هک  ناسنا  دارفا  اًلثم  .دنشاب  یم  یناهج  نآ  قیاقح  ياهسکع  اه و  هیاس  هلزنم  هب  ناهج  نیا  دارفا  دراد و  دوجو 

ریاس نینچمه  .تسا  یناهج  نآ  ناسنا  یقیقح ، لیصا و  ناسنا  دنتـسه و  رگید  ناهج  رد  تقیقح  لصا و  کی  ياراد  همه  دننک  یم 
.ءایشا

لثم  » مان هب  قیاقح  نآ  عومجم  تسا و  هدش  همجرت  لاثم »  » هب هدیا »  » هملک یمالسا  هرود  رد  .دمان  یم  هدیا »  » ار قیاقح  نآ  نوطالفا 
.تسا نآ  رادفرط  تخس  قارشا  خیش  تسا و  فلاخم  ینوطالفا  لثم  هیرظن  اب  تخس  یلعوب  .دوش  یم  هدناوخ  ینوطالفا »

رترب و یملاع  رد  اهندب  هب  قلعت  زا  لبق  اهحور  هک  تسا  دقتعم  يو  .تسا  یمدآ  حور  هرابرد  نوطالفا ، رگید  مهم  یـساسا  هیرظن  . 2
نآ رد  دـنک و  یم  ادـیپ  قلعت  ندـب  هب  حور  ندـب ، ندـش  قلخ  زا  سپ  هدوب و  دوـجوم  قوـلخم و  تسا  لـثم  ملاـع  ناـمه  هک  رتـالاب 

.دوش یم  نیزگیاج 

رکذت ملع ، هک  تسا  نیا  تسا  هیرظن  ود  نآ  زا  يریگ  هجیتن  هلزنم  هب  تسا و  هتشذگ  هیرظن  ود  رب  ینتبم  هک  نوطالفا  موس  هیرظن  . 3
هک ار  يزیچ  میرادنپ  یم  و  میزومآ ، یم  ناهج  نیا  رد  ام  هک  زیچ  ره  ینعی  یعقاو ؛ يریگدای  هن  تسا  يروآدای  و 
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یم اًـلبق  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  يروآداـی  تقیقح  رد  میا ، هتخوـمآ  راـب  نیلوا  يارب  میا  هدوـب  لـهاج  نآ  هب  تبـسن  هتـسناد و  یمن 
هدرک یم  هدـهاشم  ار  لثم » ، » ملاع نآ  رد  هدوب و  دوجوم  رترب  یملاع  رد  ملاـع ، نیا  رد  ندـب  هب  قلعت  زا  لـبق  حور  اریز  میا ، هتـسناد 

ایند ملاع  هب  هک  نآ  زا  لبق  اهحور  سپ  دـنا  هدرک  كاردا  اًلبق  ار  اهلاثم  اهحور  تسا و  زیچ  نآ  لاثم »  » زیچ ره  تقیقح  نوچ  تسا و 
.میا هدرک  شومارف  ار  اهزیچ  نآ  ندب ، هب  حور  قلعت  زا  سپ  و  دنا ؛ هدوب  قیاقح  هب  ِملاع  دنبای  قلعت  ایند  هب  دنوش و  دراو 

ار یّلک  تیّلک  تسا و  رکنم  ار  یتوکلم  درجم و  یلاثم و  تاـیّلک  دوجو  اـًلوا  .تسا  فلاـخم  نوطـالفا  اـب  هلأـسم  هس  ره  رد  وطـسرا 
یم قلخ  ندـب  تقلخ  نتفای  لامک  مامت و  اب  نراقم  ینعی  ندـب  قلخ  زا  سپ  حور  هک  تسا  دـقتعم  ًایناث  .درامـش  یم  ینهذ  رما  ًافرص 

، حور .دیدج  تامولعم  بسک  يارب  تسا  حور  رازبا  هلیـسو و  سکع  رب  تسین ، حور  يارب  یباجح  عنام و  هجو  چیه  هب  ندب  دوش و 
ات تسا  هدوـبن  يرگید  ملاـع  رد  اًـلبق  حور  .دروآ  یم  تسد  هـب  یندـب  ياـهرازبا  ساوـح و  نـیمه  هلیـسو  هـب  ار  شیوـخ  تاـمولعم 

.دشاب (1) هدروآ  تسد  هب  یتامولعم 

نتخیمآ نیاربانبو  .درک  باختنا  ار  دوخ  یقارـشا  شور  یمالـسا  هفّوصتم  افرع و  ریثأت  تحت  قارـشا  خیـش  يرهطم  دیهـش  هدـیقع  هب 
يامدق زا  یهورگ  دبایب -  تیلوبقم  رتهب  شا  هیرظن  هک  نیا  يارب  دیاش  وا -  یلو  تسوا ، دوخ  راکتبا  رگیدکی  اب  لالدتـسا  قارـشا و 

دهد (2) یمن  هئارا  عوضوم  نیا  رد  يدنس  هنوگ  چیه  قارشا  خیش  .درک  یفرعم  برشم  نیمه  ياراد  ار  هفسالف 

قارشا هفسلف  ینابم  لوصا و 

دوجو ندوب  يرابتعا  تیهام و  تلاصا  . 1

خیش اما  دنتشاد  داقتعا  تیهام  ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاصا  هب  ءاشم  هفسالف 

ص:70
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يرما دوجو  تسا و  یش  تیهام  لعاج ، رثا  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يو  تسناد (1) . یم  یجراخ  راثآ  اشنم  لیصا و  ار  تیهام  قارشا 
.تسا تیهام  دنک  یم  تیاکح  تیعقاو  زا  هچ  نآ  تسا و  هدرک  دوجوم  دنوادخ  هچنآ  .تسا  يابتعا 

تملظ رون و  . 2

دوبن رون و  دوبن  تملظ  زا  دوصقم  تساروـهظ و  روـن  زا  دوـصقم  دـنک (2) . یم  میـسقت  تملظ  رون و  هب  ار  ملاع  يایـشا  يدرورهس 
یتاجرد اما  تسا  دـحاو  تقیقحرون  .تسا  فیرعت  زا  زاین  یب  یهیدـب و  ضحم  ریخ  هک  تسا  نیا  رون  ياه  یگژیو  زا  .تسا  روهظ 
كارتشا ینعی  تسا  زایتما  تهج  نامه  كارتشا  تهج  رون  فلتخم  تاجرد  رد  .تسا  اراد  ار  رخاـت  مدـقت و  فعـض و  تدـش و  زا 

( كارتشالا هب  ام  نیع  زایتمالا  هبام   ) .ددرگ یم  زاب  تینارون  هب  زین  رگیدکی  زا  ناشزایتما  تسا و  تینارون  رد  رگیدکی  اب  اهرون 

ضرع رهوج و  هب  رون  میسقت  . 3

هداـم و زا  درجم  هک  تسا  تاذ  هب  مئاـق  يرون  يرهوج  رون  زا  دوصقم.دوش  یم  میـسقت  یـضرع  يرهوج و  مسق  ود  هب  روـن  تیهاـم 
ناکم تهج و  تسا  مسج  هب  شمایق  یـضرع  رون  اما  درجمرون ) تسین ( نکمم  نآ  هب  یـسح  هراشا  تسا و  ناکم  تهج و  زا  يراع 

(3) يدام .) رون  دیآ ( یم  رد  یسح  كاردا  هب  دراد و 

يرهوج رون  ماسقا  . 4

هراشا

: دوش یم  میسقت  مسق  هس  هب  يرهوج  رون 

راونالارون فلا )

ردصم نایاپ و  یب  رون  هک  ناهج  راگدرورپ  دوجولا و  بجاو  ینعی  راونالارون 

ص:71

ص186. قارشا ، تمکح  ( . 1 - ) 1
ص107. ج2 ، قارشا ، خیش  تافنصم  ( . 2 - ) 2

.نامه ( . 3 - ) 3
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رگید راونا  رب  تسا و  رون  نیرتالاو  نیرتالاب.تسا و  يراع  ناکما  صقن و  تافص  همه  زا  وا  تسوا و  هب  همه  مایق  تسا و  راونا  همه 
دنک (1). یم  دای  قلطم  ینغ  مویقرون و  طیحم ، رون  راونالارون ، نوچ  ییاهریبعت  اب  ادخ  زا  يدرورهس.تسا  طلسم 

هرهاق راونا  ای  لوقع  ب )

روـن جاـتحم  دوـجولا و  نکمم  دنتـسین  هزنم  ناـکما  صقن و  تفـصزا  دـنراد  ار  رهوـج  ياـه  یگژیو  دـنرهوج و  هک  نیا  اـب  لوـقع 
لوقع دادعت  تسخن  هورگ  هک  دوب  نیا  نایقارـشا  نایئاشم و  نایم  ياه  فالتخا  زا  یکی  .دنبای  یم  روهظ  رودص و  وا  زا  دـنراونالا و 

.تسا (2) هد  زا  شیب  یلوط  لوقع  دادعت  هک  دنک  یم  حیرصت  قارشا  خیش  اما  دندرک ، یم  رصحنم  هد  ددع  رد  ار  یلوط 

تلع و هطبار  اه  نآ  نایم  دوش و  یمن  رداص  رگیدـکی  زا  لوقع  یـضرع  هلـسلس  رد  دراد  زین  یـضرع  هلـسلس  کـی  لوقع  نینچ  مه 
نییاپ ملاع  نیا  رد  زیچ  ره  تسا و  ینوطالفا  لثم  اـی  عاونا  باـبرا  ملاـع  اـب  قباـطم  یـضرع  لوقع  هتـشر  نیا  .درادـن  دوجو  یلولعم 

.تسالاب ملاع  ياه  لاثم  نآ  زا  یقادصم 

عاونا ي بابرا  دوجو  هب  نوطالفا  .تسا  قارشا  ءاشم و  هفسلف  نایم  مهم  ياه  فالتخا  زا  یکی  عاونا  بابرا  ای  یـضرع  لوقع  هلئـسم 
يار نایقارـشا  دندرک و  تیامح  وطـسرا  هیرظن  زا  نایئاشم  زین  مالـسا  ناهج  رد  .درکیم  راکنا  ار  اه  نا  وطـسرا  تشاد و  داقتعا  لثما 

دنتفریذپ (3). ار  نوطالفا 

هیدبهفسا راونا  ای  سوفن   ( ج

یلو دننک ، یم  فرصت  ماسجا  رد  دنتسین ، ماسجا  رد  عبطنم  هکنیا  اب  قطان  سوفن 

ص:72

ص 125. نامه ، ( . 1 - ) 1
دراد و دوجو  يرایسب  بکاوک  تباث  ناگراتس  کلف  رد  هک  تسا  رظن  نیا  رب  وا  ص206 ، قارشا ، خیش  تافنصم  هعومجم  ( . 2 - ) 2

.دوب دهاوخ  هد  زا  رت  شیب  رایسب  لوقع  دادعت  تسا  مزال  یحجرم  بکاوک  نیا  زا  کیره  يارب  نوچ 
.نامه ( . 3 - ) 3
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رهوـج هلیـسو  هب  فرـصت  نیا  تسا و  درجم  سفن  يداـم و  مسج  نوـچ  دـنک  فرـصت  مسج  رد  میقتـسم  روـط  هب  دـناوت  یمن  سفن 
ندـب زا  شیپ  دنتـسین و  یلزا  قطاـن  سوـفن  .تسا  بلق  پچ  تمـسق  رد  نآ  لـحم  هک  تسا  یناوـیح  حور  ماـن  هب  یفیطل  ینامـسج 
تایح داعم و  دننام و  یم  یقاب  ندب  لاوز  زا  سپ  دنا و  يدبا  اه  نآ  اما  دـنوش ، یم  ثداح  ندـب  ثودـح  اب  هکلب  دـنا  هدوبن  دوجوم 

دنراد (1).

هدرجم حابشا  هقلعم و  روص  . 5

: دیوگ یم  وا  .تشاد  رواب  ملاع  راهچ  هب  يدرورهس 

روص ملاع  تایخزرب و  ملاع  ربدـم ، راونا  ملاع  رهاق ، راونا  ملاع  دـنکیم : تلـالد  ملاـعراهچ  نیا  رب  هک  مراد  يربتعم  ياـه  هبرجت  نم 
.قلعم

ماسجا و ملاع  تایخزرب  ملاع  .تسا  يدبهفـسا  راونا  سوفن و  ملاع  ربدـم ، راونا  ملاع  .تسا  لوقع  تادرجم و  ملاع  ، رهاق راونا  ملاع 
يدرورهـس اما  دنتـشاد ، رواب  اهنآ  هب  دندوب و  هداد  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  زین  ءاشم  نافوسلیف  ار  ملاع  هس  نیا  .تسا  تاسوسحم 

یم ریبعت  درجم ، حابـشا  ملاع  لصفنم و  لایخ  ملاع  مظعا ، لاثم  ملاع  قلعم ، روص  ملاع  هب  نآزا  هک  درک  حرطم  زین  ار  یمراهچ  ملاع 
.دوش

فیک مک و  دـننام  هدام  راـثآ  زا  یلو  تسا ، درجم  هداـم  زا  اریز  دراد ؛ رارق  تسخن  ملاـع  ود  تاـیخزرب و  ملاـع  ناـیم  رد  ملاـع  نیا 
نیا اب  طابترا  هلیـسو  هب  سفن  دندوجوم و  مظعا  لاثم  ملاع  رد  ییزج  یلایخ  روص  هک  تسا  رظن  نیا  رب  يدرورهـس  .تسا  رادروخرب 

مظعا لاـثم  ملاـع  رد  یئزج  یلاـیخ  روص  دنرقتـسم  ملاـع  رد  یلک  روص  هک  هنوگ  ناـمه  نیارباـنب  دـبای ؛ یم  تسد  اـه  نآ  هب  ملاـع 
رد اه  نآ  روص ت  هکلب  تسین ، نهذ  رد  اه  نآ  مسج  هدام و  تروص  نیا  رد  صاخ ؛ شتآ  ای  صاخ  تخرد  روصت  لثم  دندوجوم ؛

.شتآ ای  تخرد  يانعم  فالخرب  تسا ، هزادنا  لکش و  ياراد  تسا و  نهذ 

ص:73

.نامه ( . 1 - ) 1

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 91 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تخاس یملاع  یلایخ  ياه  تروص  يارب  يدرورهـس  اما  دـنا ، هتـشاد  یثحابم  یلایخ  ياه  تروص  هرابرد  زین  نیـشیپ  نافوسلیف  هتبلا 
اما دراد ، هزادـنا  لکـش و  نودـب  ياه  تروص  هک  تسا  دوجوم  لصتم  لایخ  ملاع  مان  هب  یملاـع  دـندوب  هتفریذـپ  نیـشیپ  ناـفوسلیف 
هک روط  نامه  دوش  یم  كاردا  سفن  طسوتملاع  نیا  رد  اـه  تروص  يو  رظن  زا  .دـش  لـئاق  مه  لـصفنم  لاـیخ  ملاـع  هب  يدرورهس 

دمهف (1). یم  ار  ماسجا  یلک  يانعم  لقع  دوش و  یم  كاردا  ملاع  رد  لقع  طسوت  یلقع  ياه  تروص 

مسج تطاسب  . 6

میـسقت مسق  جـنپ  هب  رهوج  نایئاشم  رظن  زا  .تسا  تروص  و  هدام ) الویه ( زا  بکرم  مسج  هک  تسا  نیا  اشنم  تمکح  یـساسا  لصا 
ودریذـپ یمن  ار  لصا  نیا  قارـشا  خیـش  اما  تسا ، هدام  تروص و  زا  بکرم  مسج  هک  لقع  سفن و  مسج ، تروص ، هدام ، دوش : یم 

تیاهن یب  ات  تسا و  عافترا -  ضرع ، لوط ، هناگ -  هس  داعبا  لباق  تسا و  رادقم  نآ  تقیقح  هک  دـناد  یم  طیـسب  يرهوج  ار  مسج 
دهاوخ مسق  راهچ  رهوج  نیاربانب  دنک ؛ یم  میـسقت  اه  نآ  يریذـپرون  تاجرد  ساسا  رب  ار  ماسجا  يدزورهـس.تسا  یندـش  میـسقت 

.قلعم روص  لقع و  سفن ، مسج ، : تشاد

ص:74

نامه ص232. ( . 1 - ) 1
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سرد هصالخ 

فشک و يانعم  هب  تمکح  لها  حالطصا  ردو  .دوش  یم  لامعتـسا  مزال  يدعتم و  تروص  هب  تغل  رد  تسا و  ردصم  قارـشا »  » هژاو
.تسا سفن  رب  اه  نآ  ناضیف  یلقع و  راونا  روهظ  ای  دوهش 

.تسا هدوب  قارشا  خیش  هب  بقلم  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  قارشا  بتکم  راذگ  ناینب 

دـیجم و نآرق  یمالـسا 5 . نافرع  نانوی 4 . هفسلف  ناتساب 3. ناریا  هفـسلف  ءاشم 2 . هفـسلف  . 1 زا : دنترابع  قارشا  هفـسلف  یلـصا  عبانم 
.یمالسا تایاور 

ثحب و ياه  هویش  شور و  هبنجزا  رگید  نیماضم و  عبانم و  هبنج  زا  یکی  دنهد : یم  تبسن  نوطالفا  هب  هبنج  ود  زا  ار  قارـشا  هفـسلف 
.تسا یفسلف  رکفت 

.تسا يروآدای  رکذت و  ملع ، یمدآ 3 . حور  ُلثُم 2. هیرظن  . 1 زا : دنترابع  وطسرا  نوطالفا و  فالتخا  دروم  یساسا  لئاسم 

رهوج و هب  رون  میسقت  تملظ ج ) رون و  دوجو ب ) ندوب  يرابتعا  تیهام و  تلاصا  فلا ) زا : دنترابع  قارـشا  هفـسلف  ینابم  لوصا و 
.يرهوج رون  ماسقا  ضرع د )

شسرپ

.دینک فیرعت  حالطصا  تغل و  رد  ار  قارشا »  » هژاو . 1

.دیربب مان  ار  قارشا  بتکم  یلصا  عبانم  . 2

.دیربب مان  ار  قارشا  هفسلف  ینابمو  لوصا  . 3

.دیربب مان  ار  وطسرا  نوطالفا و  نایم  فالتخا  دروم  یساسا  لئاسم  . 4

.دیهد حیضوت  ار  نوطالفا  هب  قارشا  هفسلف  تبسن  ياه  هبنج  . 5

ص:75
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یمالک بتکم  اب  ییانشآ  . 6

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  مالک  ملع  فیرعت  ( 1

.دسانشب ار  یمالک  بتاکم  نیرت  مهم  ( 2

.دنادب ار  مالک  ملع  دیاوف  ( 3

.دنادب ار  یئاّشم  یفسلف  شور  اب  یمالک  شور  توافت  (4

یمالک شور 

زا یلئاـسم  هچ  هک  تسا  نیا  یپ  رد  دـنک و  یم  قیقحت  ثحب و  یمالـسا  فراـعم  دـیاقع و  لوصا  هراـبرد  هک  تسا  یـشناد  مـالک ،
یناملسم ره  هک  تسا  یمالسا  میلاعت  زا  یشخب  دیاقع ، .تسیچ  ینید  ياه  ههبش  خساپ  دنوش و  یم  تابثا  هنوگچ  دنا و  نید  لوصا 

ملع  ) ای نید ) لوصا  ملع   ) ار مالک  هتـشذگ ، رد  .دنک  عافد  اه  نآ  زا  اه  ههبـش  ربارب  رد  دروآ و  نامیا  اه  نادب  ناهرب  لیلد و  اب  دیاب 
.دنیوگ مّلکتم  دنزادرپ ، یم  مالک  ملع  هب  هک  ار  یناسک  .دنتفگ  یم  زین  تافص ) دیحوت و 

هیکت یلقع  ياه  لالدتسا  رب  دوخ  دیاقع  زا  عافد  زین  تابثا و  رد  ءاّشم ، يامکح  دننام  ناملکتم ، تسا ، یلالدتـسا  مالک ، ملع  شور 
شخب تسا : شخب  ود  رب  لالدتسا ، ّداوم  تامدقم و  يدابم و  رظن  زا  تسا ، یـسایق  یلالدتـسا و  هک  لاح  نامه  رد  مالک  .دننک  یم 

.یلقن شخب  و  یلقع ؛

ص:77
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سایق لالدتسا و  رذگ  زا  دیاب  مّلکتم  دنوش و  یم  هتفرگ  لقع  زا  اهنت  نآ  تامّدقم  ّداوم و  هک  تسا  یلئاسم  زا  ترابع  یلقع ، شخب 
و دـیحوت )  ) هب طوبرم  لئاسم  دـننام  تسا ؛ لـقع  مکح  دـییأت  رد  اـهنت  دـننک ، دانتـسا  لـقن )  ) هب رگا  دراوم  نیا  رد  .دوش  دراو  یلقع 

(. داعم  ) لئاسم زا  یخرب  و  توبن ) )

اج نآ  زا  تسا و  مزال  اه  نادب  نامیا  داقتعا و  و  دـنبهذم ، ای  نید  لوصا  زا  دـنچ  ره  هک  تسا  یلئاسم  زا  ترابع  مالک ، یلقن  شخب 
لالدتسا يانبم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  یعطق  نخس  یهلا و  نخس  ناوت  یم  دننادب ، داقتعا  مزاول  زا  تّوبن و  رب  عرف  هک 

.تسا داعم  هب  طوبرم  لئاسم  رتشیب  دننام  داد ؛ رارق 

مالک ملع  دیاوف 

: هلمج نآ  زا  دنا  هدرک  رکذ  يدیاوف  مالک  ملع  يارب 

.دسر یم  نیقی  قیقحت و  جوا  هب  دیلقت  ضیضح  زا  وا  يرظن  هوق  هک  بیترت  نیا  هب  تسا ؛ ملع  نیا  بلاط  يرظن  هوق  تیوقت  . 1

یلقع و هدننک  عناق  هلدا  ملع  نیا  لئاسم  تابثا  رب  دنک و  مادـقا  نارگید  تیادـه  داشرا و  هب  دـناوت  یم  ملکتم )  ) ملع نیا  بحاص  . 2
.دیامن توعد  تیاده و  قح  هار  هب  ار  اهنآ  لیلد  هماقا  قیرط  زا  ای  دیامن و  بوکرسار  نافلاخم  دنک و  نایب  یلقن 

.دنک ظفح  دنازیگنا  یم  رب  ار  نآ  نیفلاخم  تاهبش  هک  یلزلزت  زا  ار  نید  لوصا  دناوت  یم  ملع  نیا  رد  ملکتم  . 3

.دراد ییازسب  شقن  نید  عورف  ماکحتسا  رد  مالک  ملع  نیاربانب  تسا  راوتسا  مالک  ملع  ساسارب  یعرش  مولع  مامت  هک  اج  نآ  زا  . 4

یئاّشم یفسلف  شور  اب  یمالک  شور  توافت 

: دنتوافت ود  ياراد  رگیدکیاب  شور ، ود  نیا  یلو  تسا ، یسایق  یلالدتسا و  یئاّشم ، شور  دننامه  یمالک ، شور 

رد ناملسم  نامّلکتم  .تسا  لالدتسا  ّداوم  يدابم و  هب  طوبرم  لّوا  توافت 
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نسح و  ) نانآ یمالک  تیلاعف  زاغآ  هطقن  دـنیوج و  یم  هرهب  ینادـجو  روما  یلمع و  لـقع  يداـبم  لوصا و  زا  دوخ  ياـه  لالدتـسا 
، دنیوگ یم  ًالثم  دنزادرپ ؛ یم  لالدتـسا  ثحب و  هب  لاعتم  دـنوادخ  ناهج و  ناسنا ، هرابرد  حـبق ) نسح و   ) هیاپ رب  نانآ  .تسا  حـبق )
، ور نیا  زا  تسا و  بوخ  زیچ  نالف  ای  دهد  ماجنا  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  لاحم  ور ، نیا  زا  تسا و  حـیبق  تشز و  راک  نالف 

.دهد ماجنا  ار  نآ  تسا  مزال  دنوادخ  رب 

( یتاذ ریغ   ) و یعرـش )  ) ار نآ  هرعاشا  نامّلکتم  یلو  دنناد ، یم  یتاذ )  ) و یلقع )  ) يرما ار  حـبق ) نسح و  ، ) هلزتعم هیماما و  نامّلکتم 
.تسا هتخیگنارب  نانآ  نایم  تخس  يا  هرجاشم  لادج و  ثحب و  نیا ، دنرامش و  یم 

يداـبم لوصا و  زاـغآ و  هطقن  .دـنیوج  یم  هرهب  یناـهرب  ّداوم  يرظن و  لـقع  لوصا  زا  دوـخ  ياـه  لالدتـسا  ثحاـبم و  رد  ناـفولیف 
و تایهیدـب ، نیرت  یهیدـب  زا  تسخن ، لصا  .تسا  تیعقاو ) تابث   ) ضقاـنت و عاـنتما  ِمهم  لـصا  ود  هژیو  هب  هیلّوا  تایهیدـب  یفـسلف ،

.تسا هفسلف  زاغآ  هطقن  هطسفس و  یفن  مود ، لصا 

هک دندقتعم  تسا و  ربتعم  ناسنا  یگدنز  هریاد  رد  اهنت  هک  دنناد  یم  يرابتعا  یلمع و  لوصا  زا  ار  حبق ) نسح و   ) ناملسم نافوسلیف 
زا ار  حبق ) نسح و  ، ) سمخ تاعانص  ثحبم  رد  زین  نایقطنم  .درک  لالدتـسا  نآ  ساسارب  لاعتم  دنوادخ  یتسه و  هرایرد  ناوت  یمن 

یلدج سایق  .یناهرب  ياه  لالدتسا  رد  هن  تسج  هرهب  نآ  زا  ناوت  یم  لدج )  ) تعانـص رد  اهنت  هک  دننادیم  تالوبقم  تاروهـشم و 
.دندنمزاین ینیقی  ياه  لالدتسا  مولع و  هب  ینامیا  يداقتعا و  لئاسم  تسین و  روآ  نیقی 

؛ تسین نینچ  فوسلیف  یلو  دـناد ، یم  دّـهعتم  نید  زا  عافد  هب  ار  دوخ  مّلکتم  هک  تسا  نیا  رد  مّلکتم  فوسلیف و  ناـیم  مود  تواـفت 
نیا يوج  تسجرد و  تسا و  دازآ  وا  ثحب  هکلب  یفن ، ار  زیچ  هچ  ای  درک  دـهاوخ  عاـفد  هچ  زا  هک  تسا  هدرکن  نیعم  شیپ  زا  ینعی 

.دنک یم  تابثا  ای  یفن  ار  زیچ  هچ  لقع  ناهرب و  لالدتسا و  هک  تسا 
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ناوت یم  یلدج  شور  زا  رتهب  یناهرب  لالدتسا  رذگ  زا  یمالسا ، فراعم  لوصا و  يداقتعا و  لئاسم  زا  هک  دننآرب  ناملسم  نامیکح 
ینابم و اب  دـنزاس ، دـهعتم  ار  دوخ  شیپ  زا  دـنوش و  جراخ  یفـسلف  دازآ  ثحب  زا  هک  نآ  یب  ناملـسم ، نافوسلیف  رتشیب  درک و  عاـفد 

.دنا هدرک  تباث  دییءات و  ار  یمالسا  لوصا  دیاقع و  دوخ ، یفسلف  لوصا 

یمالک هدمع  ياه  برشم  نیرت  مهم 

ترابع اه  نآ  نیرت  مهم  هک  تسا  هدـش  بعـشنم  ییاه  بهذـم  اه و  برـشم  هب  يداقتعا  لوصا  ياه  یگژیو  رظن  زا  یمالـسا  مالک 
.یعیش مالک  يرعشا و  مالک  یلزتعم ، مالک  : زا تسا 

بهذم ياه  یگژیو  رد  دنراد ، كرتشم  يورملق  يداقتعا  لوصا  زا  عافد  تیفیک  لالدتـسا و  شور  رد  هک  لاح  نامه  رد  ناملکتم 
.دنراد زین  یتافالتخا  رگیدکی  اب  دوخ  یمالک 

لـصاو نآ ، سـس  ؤم  .دمآ  دیدپ  هرـصب  رد  يرجه  مود  نرق  لیاوا  ای  لّوا  نرق  رخاوا  رد  هلزتعم  یمالک  بتکم  یلزتعم : مالک  فلا )
زا يرـشخمز  یلزتعم و  راّبجلادـبع  یـضاق  ظـحاج ، ماّـظن ، لیذـهلاوبا ، هک  تسا  رایـسب  یناوریپ  ياراد  برـشم ، نیا  .تسا  اـطع  نب 

بتکم نیا  ماـت  رهظم  هدـنیامن و  مشـش ، نرق  لـیاوا  مجنپ و  نرق  رخاوا  رد  يرـشخمز  مراـهچ و  نرق  رد  راّبجلادـبع  یـضاق  .دـننانآ 
هلزتعم یمالک  بتکم  لوصا  .دراد  هژیو  يدـیاقع  یمالک  یفـسلف و  یناسنا ، یعامتجا ، یعیبط ، لئاسم  رد  بتکم ، نیا  .دـنا  یمالک 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیلزنملا و  نیب  هلزنم  دیعو ؛ هدعو و  لدع ؛ دیحوت ؛ زا : تسا  ترابع  يداقتعا  یمالک و  هزوح  رد 

یـضاق نادرگاـش  زا  یکی  يرعـشا ، لیعامـسا  نـب  یلع  نسحلاوـبا ، مراـهچ ، نرق  لـیاوا  موـس و  نرق  رخاوا  رد  يرعـشا : مـالک  ب )
لوصا هب  وا  .داهن  ناینب  ار  ینیون  یلالدتـسا  یمالک و  بتکم  تنـس ، لها  لوصا  ساسارب  دـینادرگ و  يور  وا  زا  یلزتعم ، راّبجلادـبع 

ینالقع یلالدتسا و  ییوب  گنر و  دوب ، یلقن  رتشیپ  هک  تنس ، لها  دیاقع 
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باتک هراب  نیا  رد  درمش و  اور  دیاقع  لوصا  رد  ار  قطنم  ندرب  راک  هب  دیشخب و 

.هلبانح رگید ، هرعاشا و  یکی  دندش : میسقت  هورگ  ود  هب  ثیدح  لها  وا ، زا  سپ  .درک  فیلأتار 

لئاسم و رد  ار  لالدتـسا  ثحب و  شـسرپ و  هنوگره  هلبانح  یلو  دندرمـش ، اور  ار  لالدتـسا  ثحب و  مالک ، نید و  لوصا  رد  هرعاشا 
دّمحم ماما  ینیوج ، نیمرحلا  ماما  ینالقاب ، رکبوبا  یـضاق  هرعاشا ، یمالک  بتکم  روهـشم  ناوریپ  زا  .دنتـسناد  اوران  یمالـسا  یناـبم 

هب يرعـشا ، دیاقع  لوصا  یخرب  رد  ینالقاب ، رکبوبا  یـضاق  نوچ  بتکم ، نیا  نایاوشیپ  زا  یخرب  .دنا  يزار  نیدلارخف  ماما  یلاّزغ و 
.دیشوک رایسب  بتکم ، نیا  لماکت  لوحت و  تیوقت و  رد  زین  يزار  نیدلارخف  .دندرک  رظن  دیدجت  ربج )  ) عوضوم رد  هژیو 

: زا تسا  ترابع  اه  نآ  زا  یخرب  .دراد  ياج  هلزتعم  ربارب  رد  رتشیب  تسا و  رایسب  هرعاشا  یمالک  لوصا 

؛ دنوادخ تافص  تاذ و  نایم  تدحو  دوبن  . 1

؛ دوخ لامعا  رد  ناسنا  ندوب  روبجم  یهلا و  ردق  اضق و  ندوب  یلک  یمومع و  . 2

؛ یمدآ لاعفا  حبق  نسح و  ندوب  یعرش  . 3

.لاعتم دنوادخ  رب  حلصا  راک  ماجنا  فطل و  ندوبن  بجاو  . 4

لیعامـسا نب  یلع  تسا ، هدرک  فیلأت  باتک  هتخادرپ و  ثحب  هب  یمالک  يداقتعا و  لئاسم  رد  هک  یـسک  نیتسخن  یعیـش : مالک  ج )
.تسا هتسیز  یم  لّوا  نرق  مود  همین  رد  رونخس و  بیطخ و  يو  .تسا  راّمت  مثیم  نب 

ماشه تسا  نانآ  زا  تسا ؛ هدناوخ  ملکتم  ار  نانآ  هداد و  میلعت  مالک  ملع  رد  ار  دوخ  نارای  زا  يرامش  زین  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
.لَوْحا رفعج  وبا  نیعا و  نب  نارمُح  ملاس ، نب  ماشه  مکح ، نب 

رد هیوکـسم  نب  یلعوبا  موس ، نرق  رد  يزار  هبق  نبا  .دـنا  هدوب  ملکتم  هعیـش و  تخبون ، نادـناخ  رتـشیب  دنرایـسب و  یعیـش  ناـملکتم 
هجاوخ .دننانآ  هلمج  زا  متفه  نرق  رد  یّلح  همّالع  یسوط و  نیدلاریصن  هجاوخ  مجنپ ، نرق  لیاوا 
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مالک ملع  رد  دنمـشزرا  رایـسب  یباتک  هک  تسا  هتـشاگن  ار  داقتعالا  دـیرجت  روهـشم  باـتک  مـالک  هفـسلف و  رد  یـسوط  نیدلاریـصن 
شور زا  ار  یعیـش  مالک  رایـسب ، يدح  ات  تسا و  هداد  رارق  ریثأت  تحت  ار  يدعب  یّنـس  یعیـش و  نامّلکتم  مامت  دوش و  یم  بوسحم 

.تسا هدرک  کیدزن  یناهرب  کبس  هب  هتخاس و  جراخ  یلدج 
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سرد هصالخ 

.دنک یم  قیقحت  ثحب و  یمالسا  فراعم  دیاقع و  لوصا  هرابرد  هک  تسا  یشناد  مالک ،

.یلقن شخب  و  یلقع ؛ شخب  تسا : شخب  ود  رب  لالدتسا ، ّداوم  تامدقم و  يدابم و  رظن  زا  تسا و  یلالدتسا  مالک ، ملع  شور 

.تاهبش ربارب  رد  نید  ظفح  نارگید 3 . تیاده  داشرا و  تسا 2 . يرظن  هوق  تیوقت  . 1 زا : دنترابع  مالک  ملع  دیاوف 

فوسلیف نایم  مود  توافت  تسا 2 . لالدتـسا  ّداوم  يدابم و  هب  طوبرم  لّوا  توافت  . 1 یئاّشم : یفسلف  شور  اب  یمالک  شور  توافت 
.تسین نینچ  فوسلیف  یلو  دناد ، یم  دّهعتم  نید  زا  عافد  هب  ار  دوخ  مّلکتم  هک  تسا  نیا  رد  مّلکتم  و 

.یعیش مالک  يرعشا 3 . مالک  یلزتعم 2 . مالک  . 1 زا : دنترابع  یمالک  هدمع  ياه  برشم  نیرت  مهم 

شسرپ

.دینک فیرعت  ار  مالک  ملع  . 1

.دیهد حیضوت  ار  نآ  يدابمو  مالک  ملع  شور  . 2

.دیربب مان  ار  مالک  ملع  دیاوف  . 3

؟ تسیچ ءاّشم  هفسلف  اب  یمالک  شور  فالتخا  هوجو  . 4
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ینافرع بتکم  اب  ییانشآ  . 7

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  فوصت  نافرع و  یحالطصا  يوغل و  يانعم  ( 1

.دسانشب ار  يرظن  نافرع  یلمع و  نافرع  ( 2

.دنادب ار  نافرع  شور  نافرع ، فده  نافرع ، عوضوم  ( 3

.دنادب ار  نافرع  فوصت و  یخیرات  ياه  هرود  ( 4

.دنادب ار  ینافرع  شور  اب  یقارشا  شور  كارتشا  توافت و  ( 5

حالطصاو تغل  رد  نافرع 

ادخ تخانـش  دروم  رد  ور  نیا  زا  دشاب  هارمه  یحور  شمارآ  اب  هک  دوش  یم  قالطا  شناد  زا  یـصاخ  عون  رب  برع  تغل  رد  نافرع 
«. هللا تفرع  : » دوش یم  هتفگ  .دور و  یم  راک  هب  تسا ؛ هارمه  یحور  شمارآ  نانیمطا و  اب  هک 

اهنآ نیرتروهـشم  هک  .تسا  هدـش  حرطم  هراب  نیارد  يداـیز  تاـیرظن  دراد و  دوجو  رظن  فـالتخا  فوصت »  » هژاو هشیر  هراـبرد  اـما 
.تسا (1) هتفای  قاقتشا  یشوپ  مشپ  زا   « فوصت  » هملک هکنیا  هب  لیاق  هک  تسا  يا  هیرظن 

نایدا للم و  زا  کی  مادک  زا  یمالسا  فوصت  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  یهتنم 
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: دراد دوجو  یساسا  هیرظن  هس  هراب  نیارد  تسا ؟ هتشگ  رثأتم 

رد هیرظن  نیا  .تسا  هتفای  لماکت  دشر و  یمالـسا  گنهرف  رد  هتفای و  هار  مالـسا  ناهج  هب  نایدا  للم و  رگید  زا  یمالـسا  فوصت  . 1
.تسا (1) هداد  ياج  ار  يدایز  لاوقا  تالامتحا و  دوخ ؛ نورد 

نیا رد  يرگید  لماع  چـیه  هدـش و  هتفرگ  یمالـسا  تایاور  نآرق و  زا  یلک  روط  هب  نافرع  فوصت و  هک  تسا  نیا  رگید ؛ هیرظن  . 2
نیب یتوافت  چـیه  تسا و  مالـسا  نطاب  تقیقح و  نامه  فوصت ؛ هک  دـنرواب  نیا  رب  هیرظن  نیا  نابحاص  .تسا  هتـشادن  تلاخد  نایم 

.درادن دوجو  یئزج  یلک و  لئاسم  رد  فوصت  مالسا و 

مالسا زا  ییوج  نیقی  قح و  هب  قشع  دهز ؛ دننام : ار ، دوخ  نیتسخن  ياه  هیام  یمالسا  فوصت  هک  دندقتعم  موس  هیرظن  نارادفرط  . 3
رد اما  دـنک ؛ عضو  اهنآ  يارب  یلمع  يرظن و  داعبا  رد  يدـعاوق  طباوض و  اه ؛ هیام  نیا  رب  ندوزفا  نمـض  تسا  هدرک  یعـس  هتفرگ و 

.تسا هتفریذپ  ریثأت  رگید  للم  رد  یفسلف  ینافرع و  ياه  هشیدنا  نوچ  مه  ینوریب ؛ ياه  نایارج  زا  دیدرت  یب  دنیارف  نیا 

: تسا يرظن  یلمع و  شخب  ود  ياراد  یگنهرف ؛ ماظن  کی  ناونع  هب  یمالسا  نافرع 

ناسنا فیاظو  طباور و  هب  زین  لیاضف و  هب  حور  ندرک  فصّتم  لیاذر و  زا  بلق  هیفـصت  هب  نافرع  زا  شخب  نیا  یلمع : ناـفرع  فلا )
لزانم و هچ  دـنک و  زاغآ  دـیاب  اجک  زا  ادـخ  هب  لوصو  يارب  صخـش  هک  دوش  یم  هداد  حیـضوت  دزادرپ و  یم  یلاعت  قح  دوخ و  اـب 

.دنک ریس  بیترت  هب  ار  یلحارم 

نآ لزانم  زا  تسا و  هدرک  یط  ار  هار  نیا  ًالبق  هک  لماک  ناسنا  کـی  تبقارم  فارـشا و  اـب  دـیاب  لـحارم  نیا  همه  اـفرع  هاگدـید  زا 
.دننک یم  ریبعت  رضخ »  » ای « سدق ریاط   » هب نآ  زا  هک  دریگ  تروص  تسا  هاگآ 

تهج نیا  زا  دوش و  یم  ریبعت  كولس » ریس و   » ملع هب  ًالومعم  نافرع  زا  شخب  نیا 

: هک توافت  نیا  اب  اما  .تسا  قالخا  ملع  دننام : دنک ، یم  ثحب  درک » دیاب  هچ   » هرابرد هک 
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یترورـض یقالخا  ياه  ماظن  همه  هک  یلاحرد  تسوا ؛ هب  لوصو  هوحن  ادخ و  اب  ناسنا  هطبار  نایب  یلمع  نافرع  یلـصا  فدـه  الوا :
.دننک ثحب  ادخ  اب  ناسنا  طباور  هرابرد  هک  دننیب  یمن 

ینافرع شنیب  ساسارب  قالخا  هک  یلاحرد  دوش ؛ یم  انب  ملاع  ادـخ و  زا  یـصاخ  شنیب  يرظن و  نافرع  ساسارب  یلمع  ناـفرع  ًاـیناث :
.تسا توافتم  یلمع  نافرع  اب  نآ  هعوضوم  لوصا  دریگ و  یمن  لکش 

يدوجو تیفرظ  شرتسگ  ناسنا و  يدوجو  دودح  نتشادرب  یلمع  نافرع  یلصا  فده  .تسا  توافتم  قالخا  نافرع و  فادها  اثلاث :
.تسا یمدآ  راتفر  حور و  حالصا  سفن و  بیذهت  یلصا  فده  قالخا  رد  اما  .تسا  هللا » یف  يانف   » هلحرم هب  ندیسر  نایاپ  رد  و 

تافص و امسا و  تهج  زا  دنوادخ  تخانش  زا : تسا  ترابع  نافرع  : » دیوگ یم  يرظن  نافرع  فیرعت  رد  يرصیق  يرظن : نافرع  ب )
تاذ هک  دحاو  تقیقح  هب  ترثک )  ) قیاقح نیا  عوجر  یگنوگچ  ملاع و  قیاقح  تخانـش  داعم و  أدـبم و  لاوحا  تخانـش  شرهاظ و 

.تسا تیدحا 

نافرع عوضوم 

یم وا  فاصوا  دنوادخ و  ار  يرظن  نافرع  عوضوم  اهنآ  ور ؛ نیا  زا  دـننک ؛ یم  رـصحنم  دـنوادخ  رد  ار  یقیقح  یتسه  دوجو و  افرع 
قح ناـفرع ؛ عوضوم  هکلب  تسین ؛ ناـفرع  عوضوم  دوخ  يدوخ  هب  قح  تاذ  هک  دـنا  هدرک  دـیکأت  بلطم  نیا  رب  اـفرع  یخرب  .دـنناد 

.دشاب یم  ملاع  اب  شطابترا  تهج  زا  یلاعت 

نکمم بجاو و  زا  معا  دوجو  زا  ثحب  هفـسلف  رد  هک  تسا  نیا  دراد ؛ دوـجو  عوـضوم  تهج  زا  هفـسلف  ناـفرع و  ناـیم  هک  یتواـفت 
هب طقف  درادن و  دوجو  ًاتقیقح  افرع -  رظن  زا  نکمم -  اریز  دوش ؛ یم  ثحب  دنوادخ  دوجو  زا  اهنت  نافرع  رد  اما  تسا ؛

.دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  ادخ  دوجو  رهظم  ناونع 
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نافرع فده 

انف دوجو و  تقیقح  یبلق  دوهـش  قح و  هب  لوصو  وا  فده  هکلب  تسین ؛ یتسه  زا  یلقع  ینهذ و  ریـسفت  هب  یبایتسد  ددصرد  فراع 
.تسوا ترضح  رد 

نافرع شور 

رب نافرع  یبلـس ؛ شخب  رد  .تسا  رادروخرب  یباجیا  یبلـس و  شخب  ود  زا  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  ینطاب  یبلق -  شور  کی  زا  نافرع 
یهلا و يامـسا  هب  رکذـت  سفن ؛ تیوقت  هب  یباـجیا  شخب  رد  تسا و  راوتـسا  یناـسفن  تاروطخ  زا  زیهرپ  یمـسج و  ياـه  تضاـیر 

.دزادرپ یم  لد  ریمض  رب  فراعم  ياقلا 

.دناد یم  نیبوچ  ار  نایلالدتسا  ياپ  درادن و  يدامتعا  یلقع  ياه  لالدتسا  ینهذ و  شالت  هب  تقیقح  فشک  هب  نافرع  نیاربانب 

نافرع فوصت و  یخیرات  ياه  هرود 

هراشا

: درک يدنب  هتسد  هرود  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  فوصت 

لوا و نرق  رد  هرود  نـیا  .دـیمان  اـیند  كرت  رد  يوردـنت  یطارفا و  ییارگدـهز  هرود  ناوـت  یم  ار  فوـصت  لوا  هرود  لوا : هرود  . 1
زا نافرع  بوتکم  خیرات  .درب  مان  هیودع  هعبار  يرصب و  نسح  زا  ناوت  یم  نامز  نیا  زراب  دارفا  زا  تشاد و  جاور  مود  نرق  زا  یشخب 

فوصت ییادـتبا  باتک  نیتسخن  هک  تسا  هتـشاگن  هللا »  قوقح  هیاعر   » مان هب  یباـتک  يو  .دوش  یم  زاـغآ  م 110 ه )-  ) يرصب نسح 
.دوش یم  هتخانش 

داجیا یمـشپ و  ياه  ساـبل  ندیـشوپ  دـننام  یعاـمتجا  صاـخ  موسر  بادآ و  هک  دوش  یم  زاـغآ  یناـمز  زا  هرود  نیا  مود : هرود  . 2
ناناملسم رگید  زا  نانآ  زیامت  ثعاب  داد و  یصاخ  یعامتجا  هبنج  نانآ  هب  دمآ و  دیدپ  هورگ  نیا  نایم  رد  یمومع  هاقناخ  هعموص و 

؛ یفوص مشاهوبا  زا  ناوت  یم  هرود ؛ نیا  صخاـش  دارفا  زا  .تسا  هدـیدرگ  قـالطا  هورگ  نیا  رب  هرود  نیمه  رد  زین  یفوص  ماـن  .دـش 
.درب مان  ضایع  نب  لیضف  یخرک و  فورعم  یخلب ؛ قیقش  مهدا ؛ میهاربا  يروث ؛ نایفس 
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.تسا صاخ  یعامتجا  بادآ  شیادیپ  فوصت و  یلمع  یقالخا و  ياه  هبنج  هرود ؛ نیا  یلصا  ياه  یگژیو  زا 

زا هرود  نیا  .دـبای  یم  همادا  یبرع ؛ نبا  نیدـلا  یحم  رـصع  متفه ؛ نرق  اـت  دوـش و  یم  زاـغآ  موـس  نرق  زا  هرود  نیا  موـس : هرود  . 3
نیارد .تفای  روهظ  هرود  نیا  رد  ملع  کی  ناونع  هب  يرظن  نافرع  یلمع و  نافرع  دور و  یم  رامـش  هب  نافرع  فوصت و  مهم  لحارم 

: میزادرپ یم  نآ  ياه  یگژیو  نایب  هب  هرود  نیا  تیمها  هب  هجوت  اب  اج 

هللا و یف  ياـنف  و  دوجو ؛ تدـحو  دـننام  یناـفرع ؛ يارآ  حرط  يرظن و  ناـفرع  يوس  هب  تکرح  رـصع ؛ نیا  یگژیو  نیرت  مهم  . 3-1
.تسا فوصت  یلمع  یعامتجا و  ياه  هبنج  یخرب  نتفرگ  رارق  عاعشلا  تحت 

نیلوا زا  يرـصم  نونلا  وذ  تسا و  هدـش  نایب  يزمر  تاحالطـصا  اـب  یناـفرع  لـئاسم  هک  تسا  نآ  هرود  نیا  ياـه  یگژیو  زا  . 3-2
.تسا هدرک  هدافتسا  يزمر  نابز  زا  هک  دوب  یسک 

نیا فیرعت  رد  يریـشق  .دـش  دوسرم  وحـص  قیرط  يرگید  رکـس و  قیرط  یکی  توافتم ، شور  ود  افرع  نایم  رد  هرود  نیا  رد  . 3-3
ینعی رکس »  » .تسا و قلخ  زا  يربخ  یب  تبیغ و  زا  سپ  تسا  يرایشوه  ساسحا و  هب  نتشگزاب  ینعی  وحص :» : » دیوگ یم  هملک  ود 

.دوش یم  دراو  فراع  بلق  رب  رایتخا  یب  هک  تسا  یتلاح  يوق : دراو  زا  دارم  .تسا  يوق  دراو  هطساو  هب  يربخ  یب  تبیغ و 

هیجوـت رد  يدادـغب  دـینج  .تـسا  مالـسا  اـب  هفوـصتم  يارآ  قیبـطت  تـهج  رد  شـالت  هرود ؛ نـیا  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی  . 3-4
.تسا هدرک  فیلأت  هراب  نیارد  یباتک  تسا  فورعم  هک  نانچ  دومن و  يدایز  شالت  یماطسب  دیزیاب  تایحطش 

؛ يربک نیدـلا  مجن  هلمج : زا  دـندرک ، روهظ  یگرزب  يافرع  هرود  نیا  رد  دوش ؛ یم  عورـش  متفه  نرق  زا  هرود  نیا  مراهچ : هورد  . 4
رد ینافرع  بتکم  لماک  هدنیامن  یلـصا و  تیـصخش  اما  يونوق و ؛...  نیدلاردص  يرـصم ؛ ضراف  يدرورهـس ؛ نیدلا  باهـش  خیش 

طسوت يرظن  نافرع  هک  .تسا  یسلدنا  یبرع  نبا  نیدلا  یحم  هرود ؛ نیا 
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.دنا هتخادرپ  وا  يارآ  حرش  هب  ًابلاغ  دنیوا و  هرفس  راوخ  هزیر  ًابیرقت  يو  زا  دعب  يافرع  همه  دش و  يدیدج  هلحرم  دراو  يو 

.ینافرع شور  اب  یقارشا  شور  كارتشا  توافت و 

توافت . 1

یلو دـنک ، یم  در  تقیقح  فـشک  رد  ار  لالدتـسا  ثحب و  هنوـگره  فراـع  هک  تـسا  نـیا  رد  شور  ود  نـیا  تواـفت  نیتـسخن  . 1
.درامش یمن  یفاک  هتبلا  دناد و  یم  يرورض  مزال و  ار  نآ  یقارشا  فوسلیف 

یلو تسا ، تقیقح  فـشک  قـیقحت ، ثحب و  زا  یفوـسلیف ، ره  دـننامه  یقارـشا ، فوـسلیف  فدـه  هک  تسا  نـیا  رد  مود  تواـفت  . 2
.تسانف یلاعت و  قح  ياقل  دوهش و  لوصو و  فراع ، ییاغ  فده 

كارتشا . 2

هفرعم اهنت  تخانـش ، زا  یهلا  تمکح  فدـه  یلو  دـنا ، ( هّللا هفرعم   ) یپ رد  ود  ره  هک  تسا  نیا  رد  یهلا  تمکح  نافرع و  كارتشا 
اهنت نافرع ، فدـه  هک  یلاـحرد  تسا ؛ نآ  یلـصا  نکر  هّللا ، هفرعم  هک  تسا  یتسه  ماـظن  تفرعم  یلـصا ، فدـه  هکلب  تسین ، هّللا 

.دنیوا یّلجت  رهظم و  ءایشا  اریز  تسا ؛ زیچ  همه  هب  تفرعم  ادخ ، تخانش  تفرعم و  تسا و  هّللا  هفرعم 

.تسا یبلق  دوهش  يروضح و  تخانش  تسا ، فراع  بولطم  هچ  نآ  یلو  تسا  یلقع  يرکف و  تفرعم  میکح ، دزن  بولطم  تفرعم 
.نیقیلا نیع  یپ  رد  فراع  یلو  تسا ، نیقیلا  ملع  بلاط  میکح 

لد زا  اه  باجح  عناوم و  عفر  سفن و  لیمکت  بیذـهت و  هیفـصت ، فراع  رازبا  یلو  تسا ، ناـهرب  لالدتـسا و  میکح ، رازبا  هلیـسو و 
.تسا

یلو دنک ، هعلاطم  ار  ملاع  ماظن  ناهج و  دوخ  نهذ  مشچ و  اب  دهاوخ  یم  میکح 
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تقیقح و هب  دـسر ، یم  ایرد  هب  هک  يا  هرطق  دـننام  دـسرب و  تقیقح  هنک  هب  دـنک و  تکرح  دوخ  دوجو  مامت  اب  دـهاوخ  یم  فراع 
.دوش یناف  ددنویپب و  قح  تاذ 

شیوخ لصا  زا  هک  تسا  نیا  فراع  درد  یلو  دروآ ، تسد  هب  یهاگآ  یتسه  ناـهج  زا  دـهاوخ  یم  وا  .تسا  ندـیمهف  میکح  درد 
.دوش یناف  قح  تاذ  رد  دسرب و  نادب  دهاوخ  یم  هدنام و  رود 
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سرد هصالخ 

دشاب هارمه  یحور  شمارآ  اب  هک  دوش  یم  قالطا  شناد  زا  یصاخ  عون  رب  برع  تغل  رد  نافرع 

تسا هدش  حرطم  هراب  نیارد  يدایز  تایرظن  دراد و  دوجو  رظن  فالتخا  فوصت »  » هژاو هشیر  هرابرد 

هتفای هار  مالسا  ناهج  هب  نایدا  للم و  رگید  زا  یمالـسا  فوصت  ( 1 دراد : دوجو  یساسا  هیرظن  هس  تسیچ  فوصت  هاگتـساخ  هرابرد 
.تسا 3) هدش  هتفرگ  یمالسا  تایاور  نآرق و  زا  یلک  روط  هب  نافرع  فوصت و  ( 2 .تسا هتفای  لماکت  دشر و  یمالسا  گنهرف  رد  و 

.تسا هتفرگ  مالسا  زا  ییوج  نیقی  قح و  هب  قشع  دهز ؛ دننام : ار ، دوخ  نیتسخن  ياه  هیام  یمالسا  فوصت 

: تسا يرظن  یلمع و  شخب  ود  ياراد  یمالسا  نافرع 

.دنناد یم  وا  فاصوا  دنوادخ و  ار  يرظن  نافرع  عوضوم  افرع 

.تسوا ترضح  رد  انف  دوجو و  تقیقح  یبلق  دوهش  قح و  هب  لوصو  فراع  فده 

شسرپ

.دینک فیرعت  يوغل  ظاحل  زا  ار  نافرع  . 1

.دیهد حیضوت  ار  فوصت  هشیر  هراب  رد  اههاگدید  . 2

.دینک نایب  ار  فوصت  هاگتساخ  هرابرد  اههاگدید  . 3

.دیربب مان  ار  نافرع  ماسقا  عوضوم و  . 4

.دیهد حیضوت  ار  یقارشا  شور  اب  ینافرع  شور  فالتخا  كارتشا و  طاقن  . 5
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هیلاعتم تمکح  بتکم  اب  ییانشآ  . 8

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  هیلاعتم  تمکح  يراذگمان  هجو  ( 1

.دنادب ار  هیلاعتم  تمکح  هچخیرات  هنیمز و  ( 2

.دسانشب ار  هیلاعتم  تمکح  عبانم  ( 3

.دنادب ار  هیلاعتم  تمکح  شور  ( 4

.دسانشب ار  اردصالم  ياه  باتک  نیرتمهم  ( 5

.تسا هدـش  لیکـشت  هتفای  یلاعت  ای  رترب  يانعم  هب  هیلاعتم »  یهلا و «  هفـسلف  يانعم  هب  تمکح »  هژاو «  ود  زا  هیلاـعتم » تمکح   » هژاو
هب انیس  نبا  نوچمه  ءاشم  هفسالف  راثآ  رد  یتح  تفر و  یم  راکب  يرـصیق  نوچمه  افرع  طسوت  اردصالم  زا  شیپ  اه  تدم  هژاو  نیا 
هب اردـصالم  ياـه  هزومآ  رد  هیلاـعتم  تمکح  .تسا  تواـفتم  شناوریپ  هیلاـعتم و  تمکح  رد  نآ  ياـنعم  راـب  اـما  دروـخ  یم  مشچ 
هب یبای  تسدو  دنوادخ  هب  هجوت  زا  سپ  دسیون «:  یم  دوخ  رافـسالا  باتک  همدـقم  رد  يو  .تسا  یلاعتم  رما  زا  یلقع  دوهـش  يانعم 

مدش (1). هیلاعتم  قیاقح  هب  مهلم  نایع  دوهش و 

هدرک دشر  یمالسا  ندمت  گنهرف و  ناماد  رد  هک  يا  هفسلف  یمالـسا -  هفـسلف  یلـصا  نایرج  هس  زا  یکی  هیلاعتم » تمکح   » بتکم
مولع ياه  هزوح  رد  بلاغ  یفسلف  نایرج  هب  هک  تسا  نرق  ود  کیدزن  زاغآ و  يزاریش  نیّهلأتملاردص  ءارآ  اب  هک  دشاب  یم  تسا - 
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نافرع يدرورهس ، قارشا  تمکح  يونیس ، ءاّشم  تمکح  زا  هنادنمشوه  یجازتما  هیلاعتم  تمکح  .تسا  هدش  لیدبت  یمالـسا  یلقع 
ای قارشا  . 1: تسا راوتسا  یـساسا  لصا  هس  رب  و  درب ، یم  هرهب  دوهـش  ناهرب و  زا  هک  تسا  یمالـسا  مالک  یبرع و  نبا  نیّدلا  ییحم 

.نید ای  یحو  یلقع 3. ناهرب  ای  لیلد  یلقع 2 . دوهش 

هیلاعتم تمکح  عبانم 

هراشا

: تسا هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  اردصالم  راثآ  یسررب  هعلاطم و  اب 

نآ هب  لقع  دیرجت  سفن و  بیذهت  هدهاجم و  ددـم  هب  هدـیمان و  ینابر  تاماهلا  وا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  ینطاب ، یناحور و  عبنم  . 1
وا رب  هلیـسو  نیدـب  دوب  هتفاین  هار  اهنآ  مهف  هب  وا  هک  يزومر  رارـسا و  زا  يرایـسب  دـیوگ  یم  اردـصالم  هک  نانچ  تسا ، هتفاـی  تسد 
هب هدش  ماهلا  وا  رب  هک  ینابر  قیاقح  یهلا و  رارـسا  اب  هارمه  دوب  هتفای  ناهرب  هطـساو  هب  نآ  زا  شیپ  وا  هچنآ  زین  هدیدرگ و  فوشکم 

دیکأت عبنم  نیا  زا  دادمتسا  هدافتسا و  رب  دوخ  راکفا  ارآ و  نایب  ثحابم و  حرط  يانثا  رد  ًابلاغ  وا  .تسا  هدرک  هدهاشم  نایع  دوهش و 
.تسا هدرک  حیرصت  و 

هجوت هتکن  نیا  هب  دیاب  عبانم  زا  مسق  نیا  یسررب  رد  .تسا  هدش  رگ  هولج  خیرات  رد  هچنآ  یخیرات و  انعم  کی  هب  يرهاظ و  عبانم  . 2
ًالماک ًامیقتـسم و  اهنآ  همه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  آموزل  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکـش  شیادـیپ و  رد  اهنآ  ریثأت  زا  دارم  هک  تشاد 

زا سپ  هک  دراد  یم  راهظا  وا  یثیدـح ، ینآرق و  عبانم  يانثتـسا  هب  ور ، نیازا  .دـنا  هدوب  رثؤم  اردـصالم  هشیدـنا  اب  قفاوم  یقایـس  رد 
ریبعت هب  هاگ  هتخادرپ و  اهنآ  شور  راکفا و  هرسان  زا  هرس  دقن  یسررب و  هب  شنارصاعم ، ناینیـشیپ و  راثآ  تدم  زارد  عیـسو و  هعلاطم 
: زا دنا  ترابع  هیلاعتم  تمکح  عبانم  زا  هتسد  نیا  تسا (1) . هدرک  تردابم  اهنآ  زا  عافد  يزاسزاب و  هاگنآ  بیرخت و  هب  وا ، دوخ 
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ثیدح نآرق و  . 1

هتـشون نآ  رب  هک  يریـسافت  نآرق و  هب  یهاگآ  زا  اردصالم  نوچمه  هک  تفای  ناوتن  يرگید  ناملـسم  میکح  فوسلیف و  چیه  دـیاش 
یم تفاـی  روفو  هب  وا  ياـه  هتـشون  یماـمت  رد  نآرق  تاـیآ  .دـشاب  هدرب  هرهب  نآ  زا  دوخ  يارآ  نییبت  میظنت و  رد  رادروخرب و  هدـش 

، یّنس هعیش و  یثیدح  عبانم  رد  یگربخ  لیلد  هب  اردصالم  دوبن  نکمم  يراثآ  نینچ  قلخ  نآرق ، میقتسم  ریثأت  نودب  اسب  هچ  دنوش و 
.تسا (1) هدرب  یفاو  ياه  هرهب  ّتنس  لها  عبانم  زا  زین  وا و  هنامیکح  ثیداحا  یلع و  ترضح  هغالبلا  جهن  زا  دوخ  راثآ  رد 

مالک ملع  . 2

اما دوب  هعیـش  يرکفتم  اردـصالم  هکنیا  اب  .دور  یم  رامـش  هب  هیلاعتم  تمکح  عبانم  زا  رگید  یکی  ّتنـس  لها  هعیـش و  یمـالک  نوتم 
، یجیا يزاررخف ، یلازغ ، يرعشا ، نوچمه  یلزتعم  يرعشا و  هتـسجرب  ناملکتم  زا  اهراب  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  زین  ار  یّنـس  مالک 

يارآ فالتخا  هژیو  هب  اهنآ  نایم  رظن  فالتخا  زا  هدرک و  لوق  لقن  اهنیا  دـننام  ییابج و  مشاهوبا  یلعوبا و  ماّظن ، ظحاج ، ینازاتفت ،
رکفت هدیکچ  دوخ  هک  يزاررخف  هیقرشملا  ثحابملا  .دوب  هاگآ  زین  یمالسا  هفـسلف  خیرات  رد  اهنآ  صاخ  شقن  يزاررخف و  یلازغ و 

فقاوملا حرـش  نینچمه  .تسا  هدوب  مدـقتم  یفـسلف  یمالک و  يارآ  زا  اردـصالم  تخانـش  يارب  یمهم  عبنم  تسا ، مدـقتم  یمالک 
هجاوـخ داقتعالادـیرجت  ًاـتعیبط  زین  یعیـش  مـالک  عباـنم  زا  .تسا  هتـشاد  اردـصالم  ياـه  هتـشون  رب  یـصیخشت  لـباق  ریثأـت  یناـجرج 

ماظن يزیر  یپ  رد  اردـصالم  هک  دـنور  یم  رامـش  هب  ییاه  هیاپ  هلمج  زا  شروهـشم  یـشاوح  حورـش و  همه  اـب  یـسوط  نیدلاریـصن 
.تسا هدرک  هدافتسا  اهنآ  زا  هیلاعتم  تمکح  ینعی  دوخ  یفسلف 

نافرع . 3

عبانم زا  ثحب  رد  تسا و  ینافرع  ّتنس  زا  رثأتم  ًاقیمع  اردصالم  ياه  هتشون 
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فراوع نیرئاسلا ، لزانم  بولقلا ، تُوق  ریظن  دنتـشاد ، یلمع  یقالخا و  یتشرـس  هک  مدـقتم  ینافرع  عباـنم  شقن  رب  هیلاـعتم  تمکح 
.درک دیکأت  دیاب  ینادمه  هاضقلا  نیع  قیاقحلا  هدبز  نوچمه  نافرع  يرظن  رتشیب  راثآ  و  یلازغ ، نیدلا  مولع  ءایحا  فراعملا و 

هک درک  هراشا  دیاب  يولوم  زا  وا  ررکم  ياهلوق  لقن  هب  نینچمه  .تسا  هدش  هدافتـسا  نیدـلا  مولع  ءایحا  زا  همه  زا  شیب  نایم  نیا  رد 
خیاشم رگید  يولوم و  تیمها  مغر  یلع  اما  .تسا  هدرک  هدافتـسا  دوخ  یلقع  ياهلالدتـسا  زا  یخرب  دـییأت  يارب  اـهنآ  زا  اردـصالم 

زا نافرع ، رد  يرگید  عبنم  ره  زا  شیب  تسا و  هتشاد  ییاردص  ماظن  رد  ار  ریثأت  نیرت  قیمع  یبرع  نبا  ینافرع  بتکم  نافرع ، مدقتم 
نیدـلاردص يرـصیق ، دوواد  ریظن  یبرع  نبا  راـثآ  هتـسجرب  ناـحراش  ناوریپ و  زا  زین  یبرع و  نبا  هیکم  تاـحوتف  مکحلا و  صوصف 

دانتسا عاجرا و  اهنآ  هب  هیلاعتم  تمکح  يروحم  ياه  هشیدنا  مها  زا  یخرب  يدنب  تروص  رد  هدش و  لوق  لقن  يرانف  هزمح  يوینوق ،
.تسا هدش 

نیشیپ ياه  هفسلف  . 4

ریاس عبانم  اب  هسیاقم  رد  یمالسا  تمکح  هفسلف و  عبانم  هژیو  هب  یفـسلف  عبانم  هرابرد  اردصالم  ییانـشآ  عالطا و  نازیم  کش  نودب 
عبانم اب  ناملـسم  يامکح  بلغا  دننام  وا  ییانـشآ  نایم  نیا  رد  .تسا  هجوت  روخرد  رت و  عیـسو  رایـسب  هدرب  هرهب  اهنآ  زا  هک  یمولع 

هب نایطارقس  شیپ  زا  وا  ياهلوق  لقن  لاح  ره  هب  .تسا  هدوب  اهنآ  یبرع  ياه  همجرت  قیرط  زا  میقتـسمریغ و  مالـسا ، زا  شیپ  یفـسلف 
یناردنکـسا ینانوی و  يامکح  يارآ  زا  ییاه  هبنج  اب  وا  هشیدـنا  دـنویپ  هناشن  ناـینوطالفاون  اـت  وطـسرا  نوطـالفا ، سروغاـثیف ، هژیو 

یناتـسرهش لحنلا  للملا و  کتاف و  نبا  ودـنه و  نبا  ياهلوکـشک  قیرط  زا  تسیاـب  یم  نایطارقـس  شیپ  لاوقا  زا  وا  یهاـگآ  .تسا 
.دشاب هدوب 

ناینیشیپ يارآ  نیهلاتملاردص و 

کی يو  هفسلف  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاوس  نیا  تسا  هدرب  هرهب  شیوخ  هفسلف  رد  ناینیـشیپ  يارآ  زا  اردصالم  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
بیکرت ای  تسا  دیدج  هفسلف 

ص:96

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ يو زا  شیپ  ياه  هیرظن  اه و  هفسلف  زا  تسا  یطاقتلا  و 

یم ماـجنا  یقیقحت  يدـیلقت و  تروـص  ود  هب  نارگید  يارآ  زا  يرادرب  هرهب  هعجارم و  ـالوصا  تفگ  دـیاب  لاوـس  نـیا  هـب  خـساپرد 
لماک مضه  قیمع و  مهف  نودب  نارگید  يارآ  يدیلقت  شور  رد  .تسا  یـصاخ  ياه  یگژیو  ياراد  شور  ود  نیازا  کیره  .دریذپ 

یقیقحت و شور  رد  اما  .تسا  یطاقتلا  ياه  هفسلف  یـشور  نینچ  هجیتن  .تسا  يراکتبا  هشیدنا  ماظن و  دقاف  دلقم  دوش و  یم  هتفریذپ 
هویـش نیا  رد  .دریذـپ  یم  دـبای  یم  ناهرب  قباطم  هک  ار  نآ  اهنت  دـنکیم و  مضه  الماک  ار  نارگید  يرکف  رـصانع  فوسلیف  يداهتجا 

ار اه  نآ  موزل  تروص  رد  دنیزگ و  یمرب  ار  شیوخ  ماظن  اب  بسانتم  رـصانع  تسا و  يراکتبا  يرکف  هاگتـسد  کی  ياراد  فوسلیف 
.ددرگ بسانتم  دوخ  ینابم  لوصا و  اب  هک  دهد  یم  رییغت  يوحن  هب 

وا ياه  هشیدنا  زا  يا  هراپ  دنچره  ور  نیا  زا  تسا ، یقیقحتو  يداهتجا  شور  رگید  ياه  هفسلف  از  هدافتسا  رد  نیهلاتملاردص  شور 
هدش هتفرگ  ناینیشیپ  ياه  باتک  زا  اضعب  شراثآ  رد  دوجوم  ياه  ترابع  یتح  تسا و  هیبش  هتـشذگ  ناملکتم  نافوسلیف و  هیرظن  هب 

اب هک  تسا  هتفاـی  ینوـگرگد  يا  هنوـگ  هب  اوـتحم  رظن  زا  بلاـطم  دراد و  يرهاـظ  يروـص و  هبنج  اـبلاغ  اـه  تهابـش  نیا  اـما  تسا ،
.ددرگ گنهامه  هیلاعتم  تمکح  یلک  بوچراچ 

اردصالم ياه  باتک  نیرت  مهم 

هراشا

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  اهنآ  مها  هک  هتشاگن  يرایسب  ياه  باتک  هیلاعتم  تمکح  تابثا  یفرعم و  يارب  نیهلاتملاردص 

هعبرالا هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  . 1

: دنا هدرک  دای  رفس  راهچ  زا  كولس  وریس  رد  افرع  : » دیوگ یم  هیلقع  رافسا  هب  شباتک  ندیمان  هجو  رد  وا 

قحلا یلا  قلخلا  نم  رفسلا  . 1
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قحلا یف  قحلاب  رفسلا  . 2

قحلاب قلخلا  قحلا  نم  رفسلا  . 3

قلخلا یف  قحلاب  رفسلا  . 4

ضراوع دوجو و  هرابرد  تسخن  رفـس  متخاس (1) . بترم  یلقع  رفـس  راهچ  تروص  هب  افرع  رفـس  راـهچ  قبط  رب  ار  باـتک  نیا  نم 
) یهلا ملع  رد  موس  رفس  ضارعا ) رهاوج و  ) تایعیبط یعیبط و  ملع  هرابرد  مود  رفـس  معالا ) ینعملاب  تایهلا  ای  هماع  روما   ) نآ یتاذ 

افرع هناگراهچ  ياهرفـس  رفـس و  راهچ  نیا  نایم  هتبلا  نآ ؛ داعم  ادـبمو و  سفنلا  ملعرد  مراـهچ  رفـس  و  صخـالا ) ینعملاـب  تاـیهلا 
.درادن دوجو  لماک  تقباطم 

رکذ و هب  ءاشم  هفسلف  هژیو  هب  هفسلف ، رد  جیار  هویش  هب  ثحبم  ره  يادتبا  رد  هک  تسا  حرش  نیا  هب  رافسا  باتک  رد  اردصالم  شور 
تروص هب  ار  شیوخ  بلاطم  دریگ و  یم  هلـصاف  جـیار  هویـش  زا  ثحاـبم  ياـهتنا  رد  ودزادرپ  یم  ناـملکتم  ناـفوسلیف و  لاوقا  دـقن 

دهد (2). یم  يرت  شیب  لیصفت  ار  دوخ  بلاطم  يدعب  ياه  شخب  رد  دنک و  یم  نایب  یلامجا  يزمر و 

هیبوبرلا دهاوشلا  باتک  . 2

ار شیوخ  ییاهن  تاـیرظن  اردـصالم  باـتک  نیارد  .دراد  رافـسالا  باـتک  ثحاـبم  زا  يا  هنوگ  قیفلت  صیخلت و  تلاـح  باـتک  نیا 
نارگید يارآ  دقن  لصفم و  نیهارب  بلاطم و  لیصفت  دنک و  یم  نایب  رتشیب ) حیـضوت  اب  یهاگ  و  راصتخا (  هب  مزال  نیهارب  اب  هارمه 

.دنک یم  راذگاو  رافسا  باتک  هب  ار 

بیغلا حیتافم  باتک  . 3

رتشیب تایاور  تایآ و  هب  داهـشتسا  ینآرق و  ياه  هبنج  نآ « رد  هچرگ  تسا ؛ هیلاعتم  تمکح  یلـصا  ثحابم  صیخلت  زین  باتک  نیا 
فشک باتک  نیا  فده  .تسا 
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ص18-13. ج1 ، رافسا ، هیشاح  ( . 1 - ) 1
.مکی شخب  ص66-65  ج6 ، هیلاعتم ، تمکح  حرش  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  ( . 2 - ) 2
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هتخادرپ نآرق  نافرع و  ، هفسلف قیبطت  هب  باتک  نیا  رد  نیهلاتملاردص.دشاب  ناهرب  نافرع و  قباطم  هک  يوحن  هب  نآرق  فراعم  نایب  و 
دزن روکذـم  باتک  هک  دـیآ  یم  رب  باتک  همدـقمزا  .دـهد  ناشنار  نافرع » ناهرب و  نآرق و  قاـبطنا  مهم «  هیرظن  دراد  یعـس  تسا و 

.تسا هتشاگن  یبیغ  یشورس  نامرف  هب  هیبوبرلا  دهاوشلا  دننام  ار  نآ  هتشاد و  يدایز  تیمها  ناشیا 

.دنور یم  امش  هب  وا  مهم  ياه  باتک  رگید  زا  یفاک  لوصا  حرش  داعم و  ادبم و  باتک  . 4
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سرد هصالخ 

تسا هدش  لیکشت  هتفای  یلاعت  ای  رترب  يانعم  هب  هیلاعتم »  یهلا و «  هفسلف  يانعم  هب  تمکح »  » هژاو ود  زا  هیلاعتم » تمکح   » هژاو

.تسا یمالسا  هفسلف  یلصا  نایرج  هس  زا  یکی  هیلاعتم » تمکح   » بتکم

مالک یبرع و  نبا  نیّدلا  ییحم  نافرع  يدرورهس ، قارـشا  تمکح  يونیـس ، ءاّشم  تمکح  زا  هنادنمـشوه  یجازتما  هیلاعتم  تمکح 
.نید ای  یحو  یلقع 3 . ناهرب  ای  لیلد  یلقع 2 . دوهش  ای  قارشا  . 1  : تسا راوتسا  یساسا  لصا  هس  رب  و  تسا ، یمالسا 

.يرهاظ عبانم  ینطاب 2 . یناحور و  عبنم  . 1 تسا : هدرب  هرهب  عبنم  هنوگ  ود  زا  دوخ  یفسلف  ماظن  سیسأت  رد  اردصالم 

: نیشیپ ياه  هفسلف  نافرع ، مالک ، ملع  .ثیدح  نآرق و  زا : دنا  ترابع  هیلاعتم  تمکح  يرهاظ  عبانم 

.بیغلا حیتافم  باتک  هیبوبرلا 3 . دهاوشلا  باتک  هعبرالا 2 . هیلقعلا  رافسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  . 1 اردصالم : ياه  باتک  نیرت  مهم 

شسرپ

؟ دوب یک  هیلاعتم  تمکح  شور  راذگناینب  . 1

؟ تسا هدش  هدافتسا  یعبانم  هچ  زا  هیلاعتم  تمکح  شور  سیسأت  رد  . 2

.دیربب مان  ار  هیلاعتم  تمکح  يرهاظ  عبانم  . 3

.دیربب مان  ار  اردصالم  یفسلف  ياه  باتک  نیرتمهم  . 4
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هفسلف لیاسم  اب  ییانشآ  موس : شخب 

هراشا
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یفسلف لیاسم  اب  ییانشآ  . 9

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دسانشب ار  اهنآو  تسیچ ؟  هفسلف  لیاسم  زا  روظنم  دنادب 

یتسه لئاسم 

.دـنیوگ یم  زین  دوجولا ) ملع   ) ار یهلا  هفـسلف  تسا و  دوجو  هژیو  لـئاسم  ناـمه  یتسه ، لـئاسم  تسا و  دوجو ) ، ) یتـسه زا  روظنم 
.تسا دوجو  هژیو  لئاسم  ّلح  رب  ینتبم  هفسلف  لئاسم  رگید  لح  مهف و  دنا و  یفسلف  ثحابم  ساسا  روحم و  یتسه ، هژیو  لئاسم 

، شخب نیا  ثحابم  لـئاسم و  هک  تسا  هتفگ  تسا ، روهـشم  فورح  باـتک  هب  هک  هعیبطلا ، دـعب  اـم  هلاـسر  میج » هلاـقم   » رد وطـسرا 
نامجرتم .تسا  نآ  زج  یضایر و  یعیبط و  مولع  عوضوم  زا  معا  نآ  عوضوم  .تسین  یضایر  ای  یعیبط  مولع  زا  کی  چیه  هب  طوبرم 

ار دوجوم )  ) هملک ناملـسم ، يامکح  اهدـعب  دـنا و  هدرک  همجرت  تیوه )  ) ار معا  يانعم  نآ  فورحلا ، باـتک  همجرت  ماـگنه  برع 
.دنا هتخاس  نآ  نیزگیاج 

هتفای هژیو  یهاگیاج  هدش و  هفسلف  دراو  جیردت  هب  دنفورعم ، یتسه  یساسا  هژیو و  لئاسم  هب  یمالـسا  هفـسلف  رد  هزورما  هک  یلئاسم 
هفسلف رد  هدمآ و  دیدپ  مالسا  ناهج  رد  جیردت  هب  هدوبن و  ینانوی  عبانم  راثآ و  رد  اه  نآ  رتشیب  هک  دوش  یم  راکشآ  قیقحت  اب  دنا و 

هژیو دیاقع  ناملکتم و  لادج  کیکشت و  .دنا  هدش  حرطم  یمالسا 
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.تسا هتشاد  لئاسم  نیا  ندمآ  دیدپ  رد  ازس  هب  یمهس  نافوسلیف  ربارب  رد  نانآ  تمواقم  ناملسم و  يافرع 

تهادـب  ) هلءاسم ود  اهنت  اه  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  صیخلت  هلئـسم  هدزاود  رد  ار  یتسه  هژیو  لئاسم  یئابطابط  نیـسح  دـمحم  همّالع 
ناـهج رد  لـئاسم  رگید  تسا و  هدـمآ  وطـسرا  هعیبطلا ي  دـعب  اـم  اربک و  فلا  هلاـقم  رد  دوجو ) يونعم  كارتشا   ) و دوجو ) موهفم 

: زا دنترابع  لئاسم  نیا  .دنا  هتشاد  گرزب  یمهس  یمالسا  هفسلف  لوحت  رد  هدش و  حرطم  مالسا 

؛ دوجو موهفم  تهادب  . 1

؛ دوجو يانعم  يونعم  كارتشا  . 2

؛ تیهام دوجو و  موهفم  تریاغم  . 3

؛ تیهام ندوب  يرابتعا  دوجو و  تلاصا  . 4

؛ دوجو یکیکشت  تدحو  . 5

؛ دوجو تیهام و  هب  یتیعقاو  ره  ینهذ  لیلحت  . 6

؛ تسین ریذپ  كاردا  یلوصح  ملع  اب  دوجو  تقیقح  . 7

؛ تس يراج ا  زین  تیهام  رب  دوجو  ینهذ  صاوخ  . 8

؛ تسا دوجو  نآ  زا  تایهام  یجراخ  صاوخ  . 9

؛ دوش یمن  مودعم  هاگ  چیه  دوجوم  . 10

؛ تسا یبسن  جراخ  رد  دوجو ) ضیقن   ) مدع ققحت  . 11

.تسین ریذپ  لاوز  یتسه  قلطم  . 12

ات متـشه  لـئاسم  هک  تفگ  ناوت  یم  دـنّمهم و  رایـسب  یکیکـشت ، تدـحو  دوجو و  تلاـصا  لـصا  ود  هناـگ ، هدزاود  لـئاسم  نیا  زا 
.دنا یساسا  لصا  ود  نیا  هجیتن  مهدزاود ،

: دنا هنوگ  دنچ  رب  یتسه  لئاسم 

یتسه هژیو  لئاسم 

( تیهام  ) و یتسین )  ) نآ ضیقن  دنا و  یتسه  صوصخم  لئاسم  یخرب  فلا )
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.تسا روطسم  یفسلف  بتک  رد  هک  دنراد  یصاخ  ماکحا  تیهام  مدع و  دوجو ، زا  کی  ره  هک  .دشاب  یم 

؛ ینهذ ینیع و  زا : دـنترابع  دوـجو  هیلّوا  ياـه  میـسقت  زا  یخرب  .تسا  طوـبرم  دوـجو  هیلّوا  ماـسقنا  هب  یتـسه  لـیاسم  زا  یخرب  ب )
.لولعم ّتلع و  لعف و  هّوق و  میدق ؛ ثداح و  ریغتم ؛ تباث و  نکمم ؛ بجاو و 

ماکحا یتسه و  هیلّوا  ماسقا  وزج  ءاّشم ، تمکح  ییوطسرا و  هفسلف  رد  اه  نآ  زا  یخرب  تسا و  هیلاعتم  تمکح  ساسارب  میـسقت  نیا 
لئاسم رامـش  رد  هکلب  دنا ، هدشن  حرطم  یلوا ) یفـسلف  یهلا (  هفـسلف  رد  ور ، نیا  زا  دنور و  یمن  رامـش  هب  دوجوم ) وه  امب  دوجوم  )

.ریغتم تباث و  ای  لعف  هوق و  ثحب  دننام  دنا ؛ هدش  هدیناجنگ  یعیبط  هفسلف 

ترورـض نوچ  نآ ؛ هب  طوبرم  نیناوق  تیّلع و  نوناق  دننام  دننآ ؛ رب  مکاح  لوصا  نیناوق و  هرابرد  یتسه ، هیلّوا  لئاسم  زا  یخرب  ج )
بتارم رد  تیعم  رّخأت و  مّدـقت ، نوچ  رگید ، نیناوق  .یلولعم  یّلع و  تیخنـس  و  یلولعم ) یّلع و  ربج   ) لولعم ّتلع و  ماظن  رب  مکاـح 

صاخ لـئاسم  زا  زین  یتسه ) يرادـفده   ) ییاـغ ّتلع  لـصا  يدـنمزاین و  طاـنم  كـالم و  ّتلع و  هب  لولعم  يدـنمزاین  یتسه ، ماـظن 
.دنا یتسه 

راهچ هب  لوزن  سوق  رد  یلوط و  ظاحل  زا  ناملـسم  ياـمکح  .تسا  نآ  تاـقبط  ملاوع و  هراـب  رد  یتسه ، رگید  لـئاسم  زا  یخرب  د )
: زا دنترابع  ملاوع  نیا  .دندقتعم  ملاع 

نیرت میظع  یلاعت  يراب  تاذ  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  دوجولا و  بجاو  نامه  تیهولا ، ای  توهـال  ملاـع  ؛) توهـال تیهولا (  ملاـع  . 1
.تسا ملاع 

قوفام یلولعمو ) یّلع   ) یبتر ظاحل  زا  تسا و  ینامـسج  ریغ  يّدام و  ریغ  یملاع  توربج ، ای  لوقع  ملاع  ؛) توربج لوقع (  ملاـع  . 2
.یهولا (1) ملاع  نودام  تسا و  لاثم  ملاع 

ص:105

هدعاق اه ، هار  نیا  زا  یکی  .دنا  هدرک  تباث  نوگانوگ  ییاه  هار  زا  ار  لاثم  ملاع  زین  لقع و  ملاع  دوجو  ناملـسم ، نافوسلیف  ( . 1 - ) 1
.تسا ناسنا )  دوجو  بتارم   ) هار يرگید  و  فرشا )  ناکما  )
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تسا و داعبا  روص و  ياراد  یلو  تسا ، هرهب  یب  نامز  تکرح و  هّوق ، زا  ینعی  تسا ؛ يّدام  ریغ  ملاع ، نیا  ؛) توکلم  ) لاـثم ملاـع  . 3
.تسا لقع  ملاع  نودام  هّدام و  تعیبط و  قوفام  دراد و  ياج  لقع  تعیبط و  نایم  لاثم ، ملاع  .دنیوگ  یم  زین  يرادقم ) لاثم   ) نادب

رگید اب  ار  تعیبط  نوچ  هفـسالف  .تسا  ناکم  نامز و  و  لعف ، هّوق و  تکرح ، هّدام و  ملاع  تعیبط ، ملاع  (، توساـن  ) تعیبط ملاـع  . 4
نیرت نییاپ  یلوط ، ماظن  رد  تعیبط  ملاع  .دـنناوخ  یم  توسان )  ) ار نآ  دـنهد ، یم  ياج  اـه  نآ  ربارب  رد  دـننک و  یم  هسیاـقم  ملاوع 
داجیا ار  نآ  دناوتب  تعیبط  هک  تسا  نیا  مزلتسم  تعیبط  زا  رت  نییاپ  یملاع  دوجو  اریز  تسین ؛ یملاع  نآ  زا  رت  نییاپ  تسا و  ملاوع 

.داجیا هن  تسا ، دادْعا  کیرحت و  عون  زا  هّدام  تعیبط و  ریثأت  هک  تسا  هدش  تباث  هفسلف  رد  .دنک 
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سرد هصالخ 

: زا دنترابع  یفسلف  هدمع  لئاسم 

: دنا هنوگ  دنچ  رب  هک  یتسه  هژیو  لئاسم  . 1

؛ دنراد ياج  تیهام )  ) و یتسین )  ) ربارب رد  هک  یلئاسم  فلا )

؛ یتسه هیلّوا  تامیسقت  ب )

؛ یتسه رب  مکاح  لوصا  نیناوق و  ج )

: تسا تباث  یتسه  يارب  هئشن  ای  ملاع  راهچ  یفسلف  رظن  زا  یتسه : بتارم  . 2

؛) تیهولا  ) توهال ملاع  فلا )

؛) توربج  ) لوقع ملاع  ب )

؛) توکلم  ) لاثم ملاع  ج )

(. توسان  ) تعیبط ملاع  د )

شسرپ

.دیربب مان  ار  یتسه  هژیو  لئاسم  . 1

.دیربب مان  ار  هفسالف  رظن  زا  دوج  ملاوع و  . 2
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دوجو ماکحا   . 10

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  دوجو  ياهدربراک  ( 1

.دشاب انشآ  تیهام  حالطصا  اب  ( 2

.دشاب انشآ  دوجو  ندوب  یهیدب  دروم  رد  هفسالف  هاگدید  اب  ( 3

.دنادب ار  دوجو  ندئب  یهیدب  لیلد  ( 4

.دنادب ار  تیهام  رب  دوجو  تدایز  ییانعم  ( 5

.دنادب ار  تیهام  رب  دوجو  تدایز  لیلد  ( 6

تیهام دوجو و  ماکحا 

دوجو هژاو 

: دوش یم  لامعتسا  دربراک  هس  رد  هفسلف  رد  نا  لداعم  ای  دوجو  هژاو 

.دوش یم  ریبعت  تسا »  » یسراف رد  هدوب و  ایاضق  نایم  طبار  هک  دور  یم  راک  هب  یفرح  يانعم  تروص  هب  دوجو »  » هژاو یهاگ  . 1

« ندوب  » ظفل یسراف  رد  نآ  فدارم  تسا و  لعاف  هب  تبـسن  هدنرادرب  رد  هک  دور  یم  راک  هب  يردصم  يانعم  تروص  هب  یهاگ  و  . 2
.دشاب یم 

نیا رد  ام  ثحب  دروم  هچنآ  .تسا  یتسه »  » ظفل یـسراف  رد  نآ  فدارم  هک  دور  یم  راـک  هب  يردـصم  مسا  تروص  هب  یهاـگ  و  . 3
.تسا موس  يانعم  نیمه  دشاب  یم  اج 
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تیهام

( ءاـت  ) و ءاـی )  ) هک تسا  هدوب  وا )؟ تسیچ  وه ( ) اـم   ) هملک نیا  لـصا  تسا و  تیوهاـم )  ) ففخم یبرع و  يا  هملک  تیهاـم )  ) هژاو
نکمم ره  .تسا  یـش ء  یتـسیچ  ياـنعم  هب  هـملک  نـیا  هدـش و  تیهاـم ) ، ) فـیفخت اـب  سپـس  .تـسا  هدـش  هدوزفا  نآ  رب  يردـصم 

، ناـسنا : ) مییوگ یم  یتـقو  یتـسیچ .) تیهاـم (  يرگید ، و  یتـسه ) دوجو (  یکی  تسا : تیثـیح  ود  ياراد  یلقع  رظن  زا  يدوجولا 
و ندوب ) تخرد  (، ) ندوب ناسنا   ) هک رگید  تیثیح  رد  یلو  دـنکرتشم ، یتسه  دوجو و  رد  تادوجوم  نیا  .تسه ) گنـس  تخرد و 
، دهد یم  لیکـشت  ار  اه  نآ  یتسیچ  هک  ار ، هژیو  تیثیح  نیا  .دـنا  هژیو  یتیثیح  ياراد  کی  ره  دـننوگانوگ و  تسا ، ندوب ) گنـس  )

.دنیوگ یم  تیهام ) )

( یتسه دوجو ( موهفم  ندوب  یهیدب 

ینعی درادـن ; هشیدـنا  رکف و  هب  يزاین  هک  تسا  یتاقیدـصت  تاروصت و  نآ  تایهیدـب , .تسا  يرظن  لباقم  رد  یهیدـب  اـج ، نیا  رد 
تـسد هب  یتافتلا  هجوت و  كدنا  اب  نآ , موهفم  هکلب  .مینیچب  یتامدقم  ای  هداد  بیترت  ار  يروما  نآ  ندروآ  تسد  هب  رد  تسین  مزال 

, تایهیدب لباقم  رد  .تسا  یجراخ  دوجوم  کی  ای  ینارون  باتفآ  هک  نیا  هب  قیدصت  شتآ و  بآ و  موهفم  روصت  دـننام : .دـیآ  یم 
تـسد هب  ار  نآ  مولعم , روما  بیترت  اب  دیاب  دراد و  هشیدنا  رکف و  هب  زاین  هک  تسا  یقیدصت  ای  روصت  نآ  يرظن , .دراد  رارق  تایرظن 
ِلـصف سنج و  .تسا  میدـق  نیرفآ  ناهج  ای  تسا  ثداح  ناهج  هک  نیا  هب  قیدـصت  اـی  بسا  ناـسنا و  تیهاـم  روصت  دـننام : .دروآ 

.درک كرد  ناوت  یمن  قمعت  لقعت و  نودب  ار  تاقیدصت  زا  يرایـسب  نینچمه  دروآ و  تسد  هب  ناوت  یمن  هشیدنا  نودـب  ار  تایهام 
: تسا حرطم  هیرظن  هس  تاکاردا ، ندوب  یهیدب  هرابرد 

.درادن دوجو  يرظن  كاردا  دنا و  یهیدب  میهافم  همه  هک  دننآرب  یخرب (1)  . 1

رّوصت هک  دننآرب  نویّدام ، نویسح و  دننام  دیدج ، راگزور  نافوسلیف  زا  یخرب  . 2

ص:110

.يزار نیدلارخف  دننام  ( . 1 - ) 1
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.دنا يرظن  دنیآ و  یمرد  نهذ  هب  ساوح  زا  یکی  هار  زا  دنا و  یسح  ءاشنم  ياراد  تاروصت  همه  درادن و  دوجو  یهیدب ،

.يرظن یهیدـب و  دـنا : مسق  ود  رب  تاروصت  تاکاردا و  هک  دـننآرب  ناملـسم  ناـفوسلیف  همه  هژیو  هب  ناـیقطنم ، ناـفوسلیف و  رتشیب  . 3
.دنزاین یب  لالدتسا  فیرعت و  زا  یهیدب  میهافم 

.داد حیضوت  مسالا  حرش  هنوگ  هب  زج  ار  نآ  ناوت  یمن  تسا و  یهیدب  یموهفم  دوجو ) ، ) ناملسم نافوسلیف  رظن  زا 

يانعم هب  دوجوم  و  تاذ ) توبث   ) يانعم هب  دوجو  دـنا : هتفگ  نآ  فیرعت  رد  دـنناد و  یمن  یهیدـب  ار  دوجو  موهفم  ناـمّلکتم  یخرب 
.تسا تاذلا ) تباث  )

یمن ار  دوجو  تسا و  مسالا  حرش  یظفل و  فیرعت  ، دوش هتفگ  دوجو  حیـضوت  فیرعت و  رد  هچنآ  ره  دنیوگ : یم  خساپ  رد  هفـسالف 
.درک فیرعت  مسر )  ) ای ّدح )  ) هب ناوت 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يراوزبس  موحرم 

ءافخلا هیاغ  یف  ههنک  ءایشالا و  رهظا  نم  هموهفم 

فیرعت هب  يزاین  نآ  حیضوت  رد  هک  نآ  رب  هوالع  .تسا  هیلّوا  تایهیدب  زا  نشور و  حضاو و  رایسب  یظفل  موهفم  رظن  زا  دوجو  ینعی 
فرعم دناوتب  ات  تسین  نآ  موهفم  دوجو و  ظفل  زا  رت  حضاو  یترابع  چیه  نوچ  تسا ; نکمم  ریغ  نآ , یقیقح  فیرعت  هکلب  تسین ,

أـشنم یتاذ  هک  شطیـسب  تقیقح  رظن  زا  اـما  تسا ; یظفل  یفیرعت  تسا , هدـش  دوجو  يارب  هک  یفیرعت  ره  دوش و  عـقاو  نآ  یقیقح 
یمن ناسنا  هکاّرد  هوق  رد  هجو  چـیه  هب  تسا و  ماهبا  افخ و  تیاهن  رد  تسا , ریذـپان  انف  زین  دراد و  رارق  مدـع  ربارب  رد  تسا و  راـثآ 

.دجنگ

.تسا روصت  لباق  ریغ  يرظن و  تقیقح , تاذ و  رظن  زا  تسا و  یهیدب  حضاو و  موهفم , رظن  زا  دوجو  سپ 
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دوجو موهفم  ندوب  یهیدب  لیلد 

هک تسا  نیا  تسین , فیرعت  لـباق  دوجو  هک  نیا  رب  لـیلد  دـنا : هتفگ  تسین  یندـش  فـیرعت  دوـجو  ارچ  هک  نیا  هراـبرد  ناـفوسلیف 
ار دوجو  نآ , هلیـسو  هب  ناوتب  اـت  تسین  لـصف  سنج و  ياراد  دوجو  دوـش و  یم  لیکـشت  ضرع  لـصف و  سنج و  زا  هشیمه  فرعم 
تیهاـم و کـی  لـیلحت  هیزجت و  زا  تراـبع  يّدـح ، فیرعت  اریز  تسین  نکمم  شیارب  دـح  هب  فیرعت  عقاو , رد  سپ  .دومن  فیرعت 

.دشاب بّکرم  رظن  دروم  موهفم  هک  تسا  نکمم  ییاج  رد  اه  فیرعت  هنوگ  نیاو  .تسا  نهذ  فرظ  رد  موهفم 

نآ هدـش  هتخانـش  مزاول  راثآ و  هب  ایـشا  فیرعت  مسر ، هب  فیرعت  هک  تسا  نیا  تسین ، مسر  هب  یندـش  فیرعت  دوجو  هک  نیا  تلعو 
.دشاب دوجو  فِّرعم  رثا ، ناونع  هب  ات  تسین  دوجو )  ) زا رت  نشور  يزیچ  هک  یلاح  رد  تساه ؛

نهذ رد  تیهام  رب  دوجو  تدایز 

رد دننیابتم , موهفم  رظن  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تیهام , اب  دوجو  ایآ  هک  نیا  رد  تسا  فالتخا  ناملسم  نافوسلیف  ناملکتم و  نایم  رد 
؟ دراد دوجو  تیریغ  فالتخا و  ناشنیب  ای  دنرگید و  مه  نیع  نهذ  ملاع  رد  جراخ و  ملاع 

هکلب نآ ، نیع  هن  دشاب و  یم  تیهام  وزج  هن  تسا ؛ تیهام  موهفم  زج  يزیچ  نهذ ، رد  دوجو  موهفم  هک  دـننآرب  ناملـسم  نافوسلیف 
.دنا هدرک  تباث  فلتخم  نیهارب  لیالد و  اب  ار  اعّدم  نیا  تسا و  نآ  رب  دئاز 

فرظ رد  تیهام  اب  دوجو  تینیع  هب  دقتعم  هک  تسا  هدش  حرطم  ناملکتم  یخرب  هیرظن  ربارب  رد  یباراف  رصن  وبا  نامز  رد  هیرظن  نیا 
ام هک  دندقتعم  نانآ  دنتسه (1)  تیهام  اب  دوجو  تینیع  هب  لیاق  هک  دنک  یم  لقن  هرعاشا  زا  يراوزبس  میکح  موحرم  دنا ، هدوب  نهذ 

مهاب دنتـسه و  فدارتم  ظفل  ود  تیهام  دوجو و  تفگ : دیاب  سپ  .میبای  یمن  مه  زا  يادـج  ّکفنم و  زیچ  ود  جراخ , رد  نهذ و  رد 
قدص قادصم  کی  رب 
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ص57. ج1 ، یلمآ ، هداز  نسح  حیحصت : يراوزبس ، يداه  الم  هموظنم  حرش  ( . 1 - ) 1
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ره دـناوت , یم  نهذ  ملاع  رد  لقعو  تسا  تیهام  رب  دـیاز  نهذ ، فرظ  رد  دوجو  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  نافوسلیف  اما  دـننک ; یم 
هب هک  درادن , دوجو  رگیدمه  زا  زیامتم  زیچ  ود  جراخ  ملاع  رد  هتبلا..دـنک  كرد  ار  اهنآ  تیریغ  دـنیبب و  يرگید  زا  يادـج  ار  کی 

.دندوجوم دوجو  کی  هب  هکلب  تیهام ; نیا  تسا و  دوجو  نیا  مییوگب  میناوتب  مینک و  هراشا  نادب  صخشم  روط 

تیهام رب  دوجو  تدایز  رب  نافوسلیف  لیالد 

: مینک یم  نایب  تیهام  رب  دوجو  تدایز  يارب  لیلد  دنچ  امکح , رظن  قباطم  اجنیا  رد 

دوش یم  لیکشت  همدقم  ود  زا  لوا : لیلد 

زا ار  يزیچ  چیه  ناوت  یمن  ینعی  تسا ; لاحم  دوخ , زا  شبلس  يرورض و  دوخ , يارب  ءیش  ره  توبث  هک  تسین  یکـش  لّوا : همدقم 
شدوخ زا  تیهام  بلـس  هک  هنوگ  نامه  .تسین و  تخرد  تخرد  تسین , ناسنا  ناسنا  تفگ : ناوت  یمن  ًالثم  دومن ; بلـس  شدوخ 

, تسین یمان  تخرد  تسین , قطان  ناسنا  مییوگب : تسین  زیاج  .تسا  لاحم  تیهام , سفن  زا  زین  تیهاـم  يازجا  بلـس  تسا , لاـحم 
.تسین رهوج  مسج 

زیاج ههادبلاب  هک  نآ  لاح  دـشاب و  لاحم  يرگید  زا  یکی  بلـس  دـیاب  دنـشاب (1) , رگیدمه  نیع  تیهام  دوجو و  رگا  مود : همدـقم 
: تفگ ناوت  یمن  زین  تسین و  اـقنع  اـقنع  مییوگب , میناوت  یمن  هک  یتروص  رد  تسین , دوجوم  اـقنع  مییوگب : میناوـت  یم  ًـالثم  تسا ;

نیع دوجو  هک  مینک  یم  فشک  شدوخ , زا  تیهام  بلـس  زاوج  مدـع  ناسنا و  تیهام  زا  دوجو  بلـس  زاوج  زا  .تسین  ناسنا  ناسنا 
.تسامرفمکح تیریغ  قارتفا و  ناشنیب  هکلب  تسین , تیهام 

.تسا تیهام  رب  دیاز  هکلب  تسین  تیهام  ءزج  ایو  تیهام  نیع  دوجو  نیاربانب  سپ  هجیتن :

ص:113

نوچ یتاـیهام  روص  نیع  دوجو ، یلقع  ینهذ و  تروـص  هک  تساـنعم  نیا  هب  تیهاـم  دوـجو و  موـهفم  تینیع  تدـحو و  ( . 1 - ) 1
.تسا گنس  تخرد و  ناسنا ،
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: دوش یم  لیکشت  همدقم  ود  زا  مود : لیلد 

.دوب دهاوخن  لیلد  دنمزاین  تیهام  رب  دوجو  لمح  تروصنیا  رد  دشاب ، تیهام  ءزج  ایس  نیع  دوجو  رگا  تسخن : همدقم 

.تسا لیلد  دنمزاین  تیهام  رب  دوجو  لمح  اما  مود : همدقم 

.تسا تیهام  رب  دیاز  هکلب  تسین  تیهام  ءزج  ای  نیع  دوجو  سپ  هجیتن :

جایتحا دوش ، روصت  تسرد  رگا  تیهام  رب  دوجو  تدایز  هلئسم  دسیون : یم  تیهام  رب  دوجو  تدایز  هراب  رد  يرهطم  یضترم  داتسا 
.تسا (1) قیدصت  بجوم  نآ  روصت  هک  تسا  یلئاسم  زا  ینعی  درادن ؛ ناهرب  لیلد و  هب 

ص:114

ص50. ج9 ، راثآ ، هعومجم  ( . 1 - ) 1
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سرد هصالخ 

.يردصم مسا  يردصم ، يانعم  یفرح ، يانعم  دوش : یم  لامعتسا  دربراک  هس  رد  هفسلف  رد  نا  لداعم  ای  دوجو  هژاو 

؟) وه ام   ) هملک نیا  لصا  تسا و  تیوهام )  ) ففخم یبرع و  يا  هملک  تیهام )  ) هژاو

ياراد تاروصت  همه  درادن و  دوجو  یهیدب ، رّوصت  دنا ، یهیدب  میهافم  همه  تسا : حرطم  هیرظن  هس  تاکاردا ، ندوب  یهیدب  هرابرد 
يرظن یهیدب و  دنا : مسق  ود  رب  تاروصت  دنا ، یسح  ءاشنم 

.تسا روصت  لباق  ریغ  يرظن و  تقیقح , تاذ و  رظن  زا  تسا و  یهیدب  حضاو و  موهفم , رظن  زا  دوجو 

هکلب نآ ، نیع  هن  دشاب و  یم  تیهام  وزج  هن  تسا ؛ تیهام  موهفم  زج  يزیچ  نهذ ، رد  دوجو  موهفم  هک  دـننآرب  ناملـسم  نافوسلیف 
.تسا نآ  رب  دئاز 

شسرپ

.دیهد حیضوت  ار  نآ  هدرب و  مان  ار  دوجو  ياهدربراک  . 1

.دینک فیرعت  ار  تیهام  . 2

.دیهد حیضوت  ار  نآ  دراد  دوجو  میهافم  ندوب  یهیدب  هراب  رد  هیرظن  هس  . 3

.دیهد حیضوت  دوجو  موهفم  فیرعت  رد  ار  نیملکتم  هفسالف و  هاگدید  . 4
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تیهام ای  دوجو  تلاصا   . 11

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دشاب انشآ  تیرابتعا » « » تلاصا « » تیهام « » دوجو  » تاحالطصا اب  . 1

.دنادب ار  دوجو  تلاصا  ثحب  هچخیرات  . 2

.دنادب ار  دوجو  تلاصا  رب  اردصالم  لیلد  نیرتمهم  . 3

.دنادب ار  تیهام  تلاصا  رب  قارشا  خیش  لیلد  نیرتمهم  . 4

تیهام تلاصا  ای  دوجو  تلاصا 

حرطم تیهام  مان  هب  يرگید  ناونع  دوجو , رانک  رد  و  تسا ، راکشآ  حضاو و  رایسب  یموهفم  ياراد  دوجو  میتفگ  هتشذگ  ثحب  رد 
, تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ندوب  لیـصا  دراد و  ققحت  جراخ  ملاع  رد  هک  يزیچ  نآ  اـیآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  نونکا  تسا ،
زج دوجو  تسا و  لیـصا  دراد و  قّقحت  جراخ  رد  هک  تسا  تیهام  نیا  و  تسا ؟ تیهاـم  ِنآ  زا  تلاـصا  هکنیا  اـی  و  تسا ؟ دوجو ) )

؟ تسین يرگید  زیچ  يرابتعا , رما  کی 

هژاو نوماریپ  یحیـضوت  تسخن  تسا  مزـال  ددرگ  صخـشم  ـالماک  عازن  لـحم  دوش و  نشور  تسرد  هلئـسم  نیا  موهفم  هکنیا  يارب 
نیا هب  الومعم  هلئـسم  نیا  .مینک  نییعت  اقیقد  ار  عازن  لحم  ناونع و  داـفم  دـعب  میهدـب و  دور  یم  راـک  هب  هلئـسم  ناونع  رد  هک  ییاـه 
هژاو نیا  رب  انب  يرابتعا ؟ دوجو  تسا و  لیصا  تیهام  هکنیا  ای  يرابتعا  تیهام  تسا و  لیـصا  دوجو  ایآ  هک  دوش  یم  ناونع  تروص 

نیا يروحم  ياه 

ص:117
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.يرابتعا تلاصا ، تیهام ، دوجو ، زا : دنترابع  هلئسم 

) ردصم مسا  تروص  هب  یهاگو  ندوب )  ) دور یم  راک  هب  ندوب  ردصم  تروص  هب  یهاگ  هک  میداد  حیـضوت  البق  ار  دوجو »  » هژاو اما 
.دوش یم  لامعتسا  طبار ) تسا  ) تسا یفرح  يانعم  هب  نییقطنم  حالطصا  رد  مه  یهاگ  و  یتسه )

لوعفم لعاف و  هب  تبسن  نمضتم  هک  يردصم  يانعم  نینچمه  تسین  روظنم  نآ  یفرح  يانعم  یفسلف  ثحب  نیا  رد  هک  تسا  نشور 
روبزم دـیق  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دوش  هدارا  دـناوت  یمن  ثدـح  رب  تلالد  دـیق  اـب  مه  يردـصم  مسا  ياـنعم  دوش  یمن  هدارا  زین  تسا 

.دشاب یهلا  سدقم  تاذ  هلمج  زا  ینیع و  تایعقاو  رب  لمح  لباق  هک  يا  هنوگ  هب  مینک  دیرجت 

.دور یم  راک  هب  یتسیچ »  » ردصم مسا  تروص  هب  هفسالف  حالطصا  رد  دشاب  یم  وه » ام   » زا یلعج  ردصم  هک  تیهام »  » هژاو اما 

تروص نیا  هب  ار  نآ  صاخ  حالطـصا  تسا  يرگید  زا  معا  اـهنآ  زا  یکی  هک  دوش  یم  لامعتـسا  تروص  ود  هب  هفـسلف  رد  هژاو  نیا 
.دوش یم  هتفگ  یئیش  یتسیچ  هرابرد  لاؤس  زا  خساپ  رد  هک  یموهفم  ینعی  وه » ام  باوج  یف  لاقی  ام   » دننک یم  فیرعت 

تاذ لماش  دوجو و  ینیع  تقیقح  لماش  ارنآ  و  وه »  وه  ءییـشلا  هب  اـم   » دـننک یم  فیرعت  تروص  نیا  هب  ار  نآ  معا  حالطـصا  اـما 
ادـخ تیهام  ینعی  هتینا  هیهاـم  قحلا  دـنیوگ  یم  لاـعتم  يادـخ  دروم  رد  هک  تسا  حالطـصا  نیا  قبط  دـنناد و  یم  زین  یهلا  سدـقم 

.تسا لوا  حالطصا  نامه  تیهام  هژاو  زا  روظنم  ثحبم  نیا  رد  .تسا  وا  یتسه  نامه 

ثحبم نیا  رد  دور  یم  راک  هب  ندوب » يا  هخاش   » يانعم هب  تیعرف  لباقم  رد  ندوب » يا  هشیر   » يانعم هب  تغل  رد  هک  تلاصا  هژاو  اما 
: دور یم  راک  هب  ریز  يانعم  هس  زا  یکی  هب  ًالومعم  تلاصا 

؛ رّخأت ربارب  رد  مّدقت 

؛ عرف ربارب  رد  لصا 
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.ینهذ يرابتعا و  ربارب  رد  یجراخ  قّقحت 

هجیتن عرف و  کی ، مادـک  لصا و  کی  مادـک  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  دـننک ، یم  ثحب  حور  ای  هّدام  تلاصا  هراـبرد  نویّداـم  یتقو 
.تسا يرگید 

تسا (1). رّخأت  لباقم  رد  مّدقت  روظنم  تیهام ، هن  تسا  دوجو  نآ  زا  ناسنا  رد  تلاصا  هک  دننک  یم  ثحب  مزیلایسناتسیزگا  یتقو  و 

دراد و ینیع  ققحت  کی  مادک  هک  تسا  نیا  روظنم  دوش ، یم  ثحب  تیهام  تلاصا  ای  دوجو  تلاصا  زا  نوچ  زین  یمالسا  هفـسلف  رد 
.؟ تسا یعقاو  ریغ  يرابتعا و  ینهذ ، يرما  کی  مادک  تسا و  یعقاو  یجراخ و 

يراوزبس میکح  موحرم  .دنناد  یم  تادوجو  دودح  زا  عزتنم  يرابتعا و  يرما  ار  تیهام  دـنا و  لئاق  دوجو  تلاصا  هب  ءاّشم  هفـسالف 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد 

ٌلیلَع (2) انََفلاخ  ْنَم  ُلِیلَد  ٌلیِصا  انَْدنِع  َدوُجُْولا  َّنِا 

تسا تسس  ناوتان و  ام  ِفلاخم  لیلد  تسا و  لیصا  ام  شیپ  دوجو  انامه  ینعی 

, ققحت رد  لصا  دنیوگ : یم  فوصت , ياملع  نینچمه  و  دنا , فورعم  نویقارشا  هب  هک  هفـسالف  زا  يرگید  هورگ  هورگ , نیا  ربارب  رد 
: تسا هتفگ  هراب  نیا  رد  يرعاش  .تسا  تیهام  ضراوع  زا  یضرع  و  يرابتعا , رما  کی  دوجو  تسا و  تیهام 

ٌهَّیِهاو انََفلاخ  ْنَم  ُلیلَد  ٌهّیِهام  انَْدنِع  َلیِصَالا  َّنِا 

.تسا هیاپ  یب  تسس و  دنک , تفلاخم  ام  اب  هک  یسک  ره  لیلد  تسا و  تیهام  ام  شیپ  لیصا  انامه  ینعی 

دهد یم  لیکشت  ار  تیعقاو  نتم  هچنآ  هک  تسا  نیا  تلاصا  يانعم  نیاربانب 

ص:119

، تادوجوم رگید  فالخ  رب  ناسنا  هک  تسا  یعّدم  یفسلف  بتکم  نیا  .دنیوگ  یم  زین  دوجو  تلاصا  ار  مزیلایسن  اتـسیزگا  ( . 1 - ) 1
نیعت دوخ  هب  دناوت  یم  دهاوخب  هنوگره  یناسنا  ره  تسا و  مّدقم  شتیهام  رب  وا  یتسه  درادن و  هدـش  حرط  شیپ  زا  ینیعت  تیهام و 

لاح رد  هشیمه  هک  تسا  یـسک  نیتسار  ناـسنا  یلو  دـناسرب ، تیلعف  هب  دـنک و  صّخـشم  ار  شیوخ  تیهاـم  دـشخبب و  یگنوگچ  و 
.دریذپ یمن  صاخ  ینیعت  تسا و  نایصع 

هموظنم ج ص يراوزبس ، يداه  ( . 2 - ) 2
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یم سکعنم  نهذ  رد  یجراخ  تیعقاو  زا  هک  تسا  ینهذ  بلاق  کی  ياـنعم  هب  يراـبتعا  لـباقم  رد  دراد  ققحت  جراـخ  رد  اـتقیقحو 
.دراد ققحت  عبت  هبو  ازاجم  هچنآ  يرابتعا  زا  روظنمو  دراد  ققحت  اتقیقح  هچنآ  تلاصا  زا  روظنم  رگید  ترابع  هبو  دوش 

اتاذ و دوجو »  » موهفم و  يوهام »  » موهفم ود  زا  کیمادـک  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  تیهاـم  اـی  دوجو  تلاـصا  زا  روظنم  هکنآ  لـصاح 
.دنک یم  تیاکح  ینیع  تیعقاو  زا  یفسلف  قیقد  هطساو  چیه  نودب 

هلئسم هچخیرات  هب  یهاگن 

تیهام تلاصا  رب  ینتبم  هاگآدوخان  تروص  هب  مک  تسد  دز و  یم  رود  تیهام  روحم  رب  یفسلف  ثحابم  همه  ابیرقت  یباراف  زا  شیپ 
نایم رد  یلو  دروخ  یمن  مشچ  هب  دوجو  تلاصا  هب  شیارگ  رب  ینـشور  هناشن  هدش  لقن  نانوی  هفـسالف  زا  هک  ینانخـس  رد  دش و  یم 

.ددرگ یم  تفای  زین  یتاحیرصت  هکلب  دوش  یم  هدهاشم  یشیارگ  نینچ  دامادریم  راینمهب و  انیس  نبا  یباراف  دننام  یمالسا  هفسالف 

زین يدوجو  تلاصا  شیارگ  ربارب  رد  تشاد  یم  لوذبم  یلقع  تارابتعا  یسانشزاب  هب  یصاخ  تیانع  هک  قارشا  خیش  رگید  يوس  زا 
زین وا  دوخ  نانخـس  رد  دـنچ  ره  دـنک  لاطبا  ار  شیارگ  نآ  دوجو  موهفم  ندوب  يرابتعا  تاـبثا  اـب  دیـشوک  یم  تفرگ و  یم  عضوم 

.درادن یحیحص  هیجوت  تیهام  تلاصا  هب  لوق  اب  تسا و  راگزاس  دوجو  تلاصا  اب  هک  دوش  یم  تفای  یبلاطم 

ردص رد  ار  عوضوم  نیا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  نیهلاتملاردص (1)  لاح  ره  هب 

ص:120

.تسا هدش  حرطم  اردصّالم ، داتـسا  دامادریم ، نامز  رد  مهد ، نرق  لیاوا  رد  لکـش ، نیدـب  تیهام ، ای  دوجو  تلاصا  ثحب  ( . 1 - ) 1
اب یخرب  دوجو و  تلاصا  اب  یخرب  هک  دنا  هتخاس  حرطم  ییاه  هیرظن  دوخ  یفـسلف  قوذ  ینابم و  ساسارب  کی  ره  نیـشیپ ، نافوسلیف 
زین تانکمم  رد  دوجو  هک  تسا  هدمآ  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  راینمهب و  انیـس ، نبا  ياه  هیرظن  رد  .تسا  راگزاس  تیهام  تلاصا 

ثحب .تسا  هدوـبن  حرطم  ناـنآ  يارب  تیهاـم ، اـی  تسا  لیـصا  دوـجو  اـیآ  هک  نارود  لکـش  هب  هلأـسم  نیا  یلو  تسا ، یعقاو  يرما 
عدـبم رکتبم و  ار  اردـصّالم  ناوت  یمن  ور  نیا  زا  .تسا  هدـش  حرطم  دامادریم  نامز  رد  نارود ، لکـش  هب  تیهام ، ای  دوجو  تلاـصا 

نیتسخن وا  یلو  دـش ، دـقتعم  دوجو  تلاصا  هب  سپـس  دوب و  تیهام  تلاصا  وریپ  یتدـم  تسخن  اردـص  ّالم  .تسناد  دوجو  تلاـصا 
جیاتن زا  دروآ و  تسد  هب  ار  شا  ینابم  درک و  حرطم  یفـسلف  یعطق  هیرظن  کی  بلاـق  رد  دـیناسر و  تاـبثا  هب  ار  نآ  هک  دوب  یـسک 

.تسج دوس  مهم  رایسب  لصا  نیا 

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 139 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14932/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب لئاق  تسخن  مدوخ  نم  دـیوگ  یم  يو  .داد  رارق  لـئاسم  رگید  لـح  يارب  يا  هیاـپ  ارنآ  تخاـس و  حرطم  یـسانش  یتسه  ثحاـبم 
مدرب (1). یپ  رما  تقیقح  هب  یهلا  قیفوت  هب  هکنیا  ات  مدرک  یم  عافد  نآ  زا  تخس  مدوب و  تیهام  تلاصا 

عوضوم هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  دـهد  یم  تبـسن  نییقارـشا  هب  ار  تیهاـم  تلاـصا  هب  لوق  نیئاـشم و  هب  ار  دوـجو  تلاـصا  هب  لوـق  وا 
ار هفسالف  ناوت  یمن  یناسآ  هب  تسا  هدوب  هدشن  نایب  الماک  نآ  موهفم  هدوبن و  حرطم  یلقتسم  هلئـسم  تروص  هب  البق  دوجو  تلاصا 

تلاصا هب  لوق  یئاشم و  بتکم  ياهیگژیو  زا  ار  دوجو  تلاصا  هب  لوق  الثم  درک و  يدنب  هتسد  یعطق  صخشم و  روطب  نآ  هب  تبسن 
هک درک  شومارف  دیابن  دـشاب  حیحـص  مه  يدـنب  هورگ  نیا  هکنیا  ضرف  هب  دروآ و  رامـش  هب  یقارـشا  بتکم  صیاصخ  زا  ار  تیهام 
رد نآ  ریثات  دبایب و  یفسلف  لئاسم  رد  ار  دوخ  نیتسار  هاگیاج  هک  هدشن  حرطم  يا  هنوگ  هب  مه  نیئاشم  عابتا  فرط  زا  دوجو  تلاصا 

رتراگزاس تیهام  تلاصا  اب  هک  دـنا  هدرک  نییبت  حرط و  یتروص  هب  ار  لئاسم  ابلاغ  مه  ناشیا  هکلب  ددرگ  نشور  لـئاسم  رگید  لـح 
تسا (2).

: تیهام ای  دوجو  تلاصا  هلئسم  رد  هناگراهچ  تالامتحا 

.درک یسرربو  رکذ  ار  تیهام  ای  دوجو  تلاصا  هلئسم  هناگراهچ  تالامتحا  تسا  هتـسیاش  دش  نشور  یبوخ  هب  عازن  لحم  هک  کنیا 
: تسا ضرف  لباق  لامتحا  راهچ  یلقع  رصح  رد  دوش  یم  تبحص  تیهام  ای  دوجو  تلاصا  هب  تبسن  یتقو 

؛ دنراد یجراخ  ربارب  دنا و  لیصا  ود  ره  . 1

؛ دنا نهذ  لوصحم  يرابتعا و  ود  ره  . 2

ص:121

ص223. ج1 ، هفسلف ، شزومآ  يدزی ، حابصم  ( . 1 - ) 1

ص223. ج1 ، هفسلف ، شزومآ  يدزی ، حابصم  ( . 2 - ) 2
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.تسا ینهذ  يرابتعا و  تیهام ، تسا و  یجراخ  لیصا و  دوجو ، . 3

.تسا ینهذ  عازتنا  يرابتعا و  دوجو ، تسا و  یعقاو  لیصا و  تیهام ، . 4

رگیدـکی اب  جراخ  رد  ای  دنـشاب ، لیـصا  ود  ره  رگا  اریز  .تسا  هدرکن  ییاعّدا  نینچ  نافوسلیف  زا  کی  چـیه  تسا و  لطاب  لّوا  ضرف 
.تسا لاحم  نیا  دوش و  دحاو  نیع  ریثک ، ریثک و  نیع  دحاو ، هک  دیآ  یم  مزال  دنشاب ، دحتم  رگا  .دنّلقتسم  ود  ره  ای  دندحتم و 

يراگزاسان رد  یفسلف  فراعتم  یهیدب و  لصا  کی  اب  تسا و  ناییاطسفوس  ياعّدم  نیع  ضرف  نیا  اریز  تسا ؛ لطاب  زین  مود  ضرف 
یلـصا و هاگ  هیکت  لصا  نیا  .تسه  یتایعقاو  اـی  تیعقاو  نهذ  زا  جراـخ  هک  نیا  تسا و  تیعقاو ) تاـبث   ) هب رارقا  لـصا  نآ  تسا و 

.تسا هفسلف  زاغآ  هطقن 

تـسا هدرک  تباث  اردص  ّالمو  هیلاعتم .) تمکح  نافوسلیف  یئاشم و  نافوسلیف  تسا (  يدوجو  تلاصا  نافوسلیف  ياعّدم  موس ، ضرف 
.يرابتعا تیهام ، تسا و  لیصا  دوجو  هک 

(. هفوصتم نویقارشا و  تسا (  یتیهام  تلاصا  نافوسلیف  ياعّدم  مراهچ ، ضرف 

تـسا و یجراـخ  یعقاو و  ود ، نـیا  زا  یکی  هـک  دـننآرب  مراـهچو  موـس  ود  زا  کـی  ره  ناوریپ  مود ، لّوا و  لاـمتحا  نـالطب  زا  سپ 
.تسین لوقعم  رگید  یضرف  و  يرابتعا ، ینهذ و  يرگید 

( لیلد نیرت  مهم  ) دوجو تلاصا  لیالد 

.دنروخ یم  مشچ  هب  اردصّالم  راثآ  رد  هژیو  هب  یفـسلف و  عبانم  رد  هک  تسا  هدش  هماقا  رایـسب  ینیهارب  لیالد و  دوجو  تلاصا  يارب 
رد هداد و  رایـسب  یتیمها  لیلد  کی  هب  رامـشرپ ، لیالد  نیهارب و  نایم  رد  تسا ، دوجو  تلاصا  یفـسلف  تابثا  نامرهق  هک  اردصّالم ،

: دیوگ یم  ناهرب  نآ  هرابرد  هموظنم  رد  يراوزبس  موحرم  .تسا  ناهرب  نیا  رب  شا  یلصا  هاگ  هیکت  عقاو 
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ءایشالا (1) هبطاق  تجرخ  دق  ءاوتسا  نع  نوکلاب  فیک و 

جراخ ندوب ) دوجولا  نکمم   ) ءاوتـسا دـح  زا  دوجو  هطـساو  هب  تایهام  مامت  هکیلاح  رد  تسناد ، لیـصا  ار  تیهام  ناوت  یم  هنوگچ 
.دندرگ یم  دوجولا  عنتمم  ای  دوجولا  بجاو  .دنوش  یم 

دوجو تلاصا  ناهرب  ریرقت 

: دوش یم  میظنت  تروص  نیا  هب  ناهرب  نیا  تامدقم 

هن دراد و  ترورـض  وا  يارب  دوجو  هن  ینعی  .تیمودعم  قاقحتـسا  هن  و  دراد ، تیدوجوم  قاقحتـسا  هن  تاذ ، بسح  هب  تیهام  فلا )
.مدع دوجو و  هب  تسا  هبسنلا  يواستم  هکلب  مدع ،

.دنراد ققحت  جراخ  رد  دندوجوم و  تایهام  زا  یخرب  اما  ب )

اهنا هب  دوجو  ندش  همیمـض  نودب  دوخ و  هب  دوخ  ناشدوجو  ای  تسین ، جراخ  تلاح  ود  زا  جراخ  رد  تایهام  نیا  ندش  دوجوم  ج )
یم ادـیپ  ققحت  دوجو  هطـساو  هب  ناشدوجو  هکنیا  ای  .تسا و  لاحم  بالقنا  دوب و  دـهاوخ  تاذ  رد  بالقنا  تروصنیا  رد  هک  دـشاب 

.تسا يرابتعا  تیهام  تسا و  لیصا  دوجو  نیاربانب  دنک و 

( لیلد نیرت  مهم   ) تیهام تلاصا  لیالد 

همه زا  هچنآ  نایم ، نآ  زا  .دـنا  هدرک  هماقا  رایـسب  یلیالد  دوجو ، تلاصا  یفن  شیوخ و  ياعّدـم  تابثا  يارب  تیهام  تلاصا  ناوریپ 
.تسا هدرک  هماقا  دوجو  موهفم  ندوب  یعازتنا  يرابتعا و  رد  يدرورهس  نیدلا  باهش  خیش  هک  تسا  یلیلد  تسا ، رتمهم 

تیهام تلاصا  ناهرب  ریرقت 

: دوش یم  میظنت  تروص  نیا  هب  ناهرب  نیا  تامدقم 

نآ رب  دوجوم )  ) قتشم لمح  تحص  مزلتسم  یش  کی  ندوب  لیصا  فلا )

ص:123

.هموظنم حرش  يراوزبس ، يداه  ( . 1 - ) 1
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 «. تسا دوجوم  دوجو  تفگ « : ناوتب  دیاب  دشاب  لیصا  دوجو  رگا  نیاربانب  .تسا 

تاذ يانعم «  هب  تسا » ملاع  نسح   » لاثم ناونعب  دشاب  قاقتشا  أدبم  ياراد  یش  نآ  هک  تسا  نآ  یش  کی  رب  قتشم  لمح  همزال  ب )
.تسا تاذ  نآ  رب  دیاز  هک  يدوجو  کی  دشاب و  هتشاد  یتاذ  کی  دیاب  دشاب ، لیصا  دوجو  رگا  سپ  ملعلا »  هل  تبث 

سپ .دشاب  یجراخ  یقیقح و  دـناوت  یمن  يرابتعا  رما  تسا (1) و  یعازتنا  يرابتعا و  دـیآ ، مزال  شرارکت  شا  ققحت  زا  هچ  ره  ج )
دـشاب و دوـجو  ياراد  دـیاب  دـشاب ، دوـجوم  رگا  دوـجو  اریز  .تسا  رارکت  مزلتـسم  شا  قـقحت  اریز  تسا ؛ يراـبتعا  روـما  زا  دوـجو 
، سپ .تسا  لطاب  لسلـست  دـبای و  یم  همادا  ناـنچمه  لسلـست  نیا  دـشاب و  دوجو  ياراد  دـیاب  دوش ، دوجوم  دـهاوخب  رگا  شدوجو 

.دشاب یجراخ  لیصا و  دناوت  یمن  تسا و  یعازتنا  يرابتعا و  يرما  دوجو 

ص:124

دوخ ياج  رد  هدعاق  نیا  دنچ  ره  دنا ، هتفگ  دوجو  تلاصا  ناویپ  اردص و  ّالم  يرابتعا ، وهف  هررکت  هققحت  نم  مزلی  ام  لک  ( . 1 - ) 1
دوجوم دـیاب  دـشاب ، یقیقح  يرما  دوجو ، رگا  .تسین  تسرد  تسا ، دوجو  نیع  ًاـتاذ  هک  دوجوم ، رب  نآ  قیبـطت  یلو  تسا ، تسرد 

هب يزاین  تسا و  دوجو  نیع  ًاتاذ  دوجوم ، هکلب  دشاب ، رگید  يدوجو  ار  نآ  تسا ، دوجوم  دوجو ،)  ) هاگ ره  تسین  مزال  یلو  دـشاب ،
.دیآ مزال  لسلست  ات  تسین  رگید  يدوجو 
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سرد هصالخ 

نیـشیپ هفـسالف  نایم  رد  دـنچ  ره  هدوبن و  حرطم  یلقتـسم  هلئـسم  تروص  هب  نیهلاتملاردـص  زا  لبق  تیهام  ای  دوجو  تلاصا  هلئـسم 
بتکم هب  یعطق  تروـص  هب  ار  لوـق  ود  زا  مادـکچیه  ناوـت  یمن  یلو  دروـخ  یم  مشچ  هب  هلئـسم  فرط  ود  زا  یکی  هب  ییاهـشیارگ 

.داد تبسن  یصاخ  یفسلف 

.تسا ثدح  یگژیو  فذح  اب  نآ  يردصم  مسا  يانعم  ثحبم  نیا  رد  دوجو  هژاو  وا  روظنم 

.دشاب یم  نآ  صخا  حالطصا  نیمه  ثحبم  نیا  رد  نآ  زا  روظنم  تسا و  صخا  معا و  حالطصا  ود  ياراد  تیهام 

يارب ینیع  تیعقاو  ندوب  تاذـلاب  قادـصم  ینعی  یلوا  تسا و  صاخ  لباقتم  يانعم  ود  ثحبم  نیا  رد  تیرابتعا  تلاصا و  زا  روظنم 
.نآ ندوب  ضرعلاب  قادصم  ینعی  یمود  موهفم و  ود  نیا  زا  یکی 

.دشاب یم  لسلست  مزلتسم  تسین و  یحیحص  ضرف  مه  اب  تیهام  دوجو و  ندوب  لیصا  ضرف 

.تسا هطسفس  نآ  همزال  اریز  تسا  تسردان  ود  ره  ندوب  يرابتعا  ضرف  نینچمه 

تیعقاو دودـح  زا  اـهنت  يوهاـم  موهفم  تسا و  دوجو  موـهفم  تاذـلاب  قادـصم  ینیع  تیعقاو  هک  تسا  نیا  دوـجو  تلاـصا  ياـنعم 
موهفم تاذـلاب  قادـصم  ینیع  تیعقاو  هک  تسا  نیا  تیهام  تلاصا  ياـنعم  دوش و  یم  لـمح  نآ  رب  ضرعلاـب  دـنک و  یم  تیاـکح 

.دوش یم  هداد  تبسن  نآ  هب  ضرعلاب  دوجو  موهفم  تسا و  يوهام 

شسرپ

.دیهد حیضوت  تسا ؟  هتفر  راک  هب  انعم  دنچ  رد  تلاصا  . 1

.دیسیونب ار  دوجو  تلاصا  رب  اردص  ّالم  یلصا  لیلد  . 2

؟ تسیچ تیهام  تلاصا  رب  قارشا  خیش  لیلد  نیرتمهم  . 3

ص:125
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« ینهذ دوجو  ینیع و  دوجو  (» 1  ) یتسه هیلوا  تامیسقت  .12

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دشاب انشآ  ینیع  دوجو  ینهذ و  دوجو  اب  ( 1

.دنادب ار  ینهذ  دوجو  ثحب  هچخیرات  ( 2

.دنادب ار  اهنآ  خساپ  ینهذ و  دوجو  تالاکشا  ( 3

: تسا ینهذ  ینیع و  هب  نآ  ماسقنا  یتسه ، هیلّوا  تامیسقت  زا  یکی 

ناـسنا و زا  هک  تسا  یجراـخ  ینیع و  يایـشا  دوجو  زا  تراـبع  نآ  تسا و  ینهذ  دوجو  ربارب  رد  ینیع  دوجو  ینیع : دوـجو  فـلا )
.نآ زج  گنس و  تخرد ، ایرد ، هوک ، دننام  دنا ؛ لقتسم  وا  نهذ 

تادوجوم ایشا و  زا  هچنآ  .دراد  یمرب  ریوصت  اه  نآ  زا  هاوخان  هاوخ  تایعقاو ، ایشا و  اب  ییورایور  رد  ناسنا  نهذ  ینهذ : دوجو  ب )
زا نآ ، كرد  ینهذ و  دوجو  شیادـیپ  یگنوگچ  .دوش  یم  هدـیمان  ینهذ ) دوـجو   ) یفـسلف رظن  زا  ددـنب ، یم  شقن  ناـسنا  نهذ  رد 

.تسا یفسلف  تالکشم  ّمهم و  رایسب  لئاسم 

ینهذ دوجو  ثحب  هچخیرات 

نایم ثحب  نیا  زین  برغ  هفـسلف  رد.دوب  حرطم  جراخ  اب  ملع  تقباطم  هوحن  یهاگآ و  ملع و  هرابرد  يدایز  بلاطم  نانوی  هفـسلف  رد 
نایارگ هبرجت  نایارگ و  لقع 
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؟ تسیچ یقیقح  تفرعم  كالم  هک  دوب  نیا  هلئسم  .دوب  يا  هشیر  یساسا و  یثحب 

ناـملکتم و ناـیم  عازن  هب  ثحب  نیا  لـصا  .دـشن  حرطم  زگره  ینهذ  دوجو  ناوـنع  اـب  یثـحب  یلو  یلقع ؟ تفرعم  اـی  یـسح  تفرعم 
.ددرگیم زاب  یمالسا  نافوسلیف 

حرطم نآ  نوماریپ  يدایز  ثحابم  هکنآ  نودب  اعدم  لصا  هچرگ.دنتشادن  ینهذ  دوجو  ناونع  اب  یباب  زین  یمالسا  نیتسخن  نافوسلیف 
لیخت وا  دناد (2) . یم  كردم  دزن  ءیش  تقیقح  لثمت  ار  كاردا  انیـس  نبا  هنومن  يارب  دوب (1) . حرطم  ملع  فیرعت  ناونع  هب  دشاب 

يزار و رخف  اـب  نیتسخن  ارهاـظ  .دـناد (3)  یم  تیهام  دـیرجت  ار  لقعت  ءیـش و  نآ  تبیغ  ماگنه  سوسحم  ءیـش  تروص  لـثمت  ار 
دندوشگ (4). ناونع  نیا  اب  ار  یباب  ودندرک  هدافتسا  ینهذ »  دوجو  ناونع «  زا  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  سپس 

دـندیواک و لیـصفت  هب  ار  ینهذ  دوجو  ثحب  دنتـشادن ، لوبق  ملع  فیرعت  دروم  رد  ار  هفـسالف  ياعدا  هک  اج  نآ  زا  ناملکتم  یخرب 
دنتسناد و یم  ملاع  دزن  ءیـش  تیهام  لوصح  ار  ملع  ءاشم  هفـسالف  .دندومن  یـسررب  دقن و  ینهذ  دوجو  دروم  رد  ار  هفـسالف  هیرظن 

هکنآ رگید  دوش و  یم  دوجوم  یجراخ  یش  زا  یتروص  ناسنا  نهذ  رد  هکنآ  تسخن  دنتشاد : یلصا  ياعدا  ود  هراب  نیا  رد  هفـسالف 
طوبرم هعیبطلادعبام  یـسانشدوجو و  هب  تسخن  ياعدا  .تسا  هتفای  لاقتنا  نهذ  هب  هک  تسا  یجراخ  یـش  تیهام  نامه  تروص  نیا 

.دراد طابترا  یسانش  تفرعم  هب  مود  هبنج  دوش و  یم 

ینهذ دوجو  هرابرد  اه  خساپ  اهداریا و 

: زا دنترابع  دنا ، هتخاس  دراو  ینهذ  دوجو  رب  هک  اه  لاکشا  یخرب 

ص:128

ص275-270. ج1 ، هموظنم ، طوسبم  حرش  يرهطم ، یضترم  دیهش  ( . 1 - ) 1
ص 308. ج2 ، تاراشا ، انیس ، نبا  ( . 2 - ) 2

نامه ص 323-322. ( . 3 - ) 3
ص28. دارملا ، فشک  ص41 ، ج1 ، هیقرشملا ، ثحابملا  يزار ، نیدلا  رخف  ( . 4 - ) 4
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لّوا لاکشا 

هنیآ و رد  ایـشا  زا  هک  يریواصت  هب  هک  یلاح  رد  دـنیوگ ، یم  ینهذ  دوجو  دـنیآ ، یم  دـیدپ  نهذ  رد  ایـشا  زا  هک  يریواـصت  هب  ارچ 
يا هنوگ  اهنت  ینهذ ، دوجو  هب  ینهذ  هداس  ریواصت  نیا  يراذگمان  سپ ، دنیوگ ؟ یمن  ینهذ  دوجو  ددنب ، یم  شقن  یلقیـص  حوطس 

.تسین يراک  زاجم  اب  ار  هفسلف  تسا و  حماست  ییوگ و  زاجم 

خساپ

ملع و ءاشنم  ریواصت  نیا  زگره  دوب ، یم  نینچ  رگا  .تسین  ایـشا  حبـش  هداس و  يریوصت  اهنت  دیآ ، یم  دـیدپ  نهذ  رد  ایـشا  زا  هچنآ 
.دوش یمن  هنیآ  یهاگآ  بجوم  ددنب ، یم  شقن  هنیآ  رب  ایشا  زا  هک  يریواصت  هک  نانچ  دندش ؛ یمن  یهاگآ 

مود لاکشا 

وه امب  دوجوم  ، ) هفسلف عوضوم  درادن ، يراک  یئزج  رما  اب  هفسلف  تسا و  یئزج  رما  یناور و  هدیدپ  يا  هنوگ  ینهذ ، حبـش  ای  دوجو 
.هفسلف رد  هن  دوش  حرطم  یسانش  ناور  رد  دیاب  ینهذ  دوجو  نیاربانب ، .تسا  نآ  لئاسم  و  دوجوم )

خساپ

ایاوز زا  ناوت  یم  ار  دحاو  یعوضوم  ای  هلئسم  یهاگ  دنا ، هداد  حیضوت  اردص  ّالم  انیس و  نبا  هژیو  هب  ناملـسم ، هفـسالف  هک  نانچمه 
زین ینهذ  دوجو  تسا و  توافتم  فلتخم ، مولع  رد  قیقحت  فده  شور و  یلو  درک ، هعلاطم  ملع  دنچ  ای  ود  رد  نوگانوگ  یتاهج  و 
یم یـسررب  هعلاطم و  ار  نآ  درگن و  یم  ینهذ ، دوجو  هلمج  زا  یناور ، ياـه  هدـیدپ  هب  هژیو  يا  هیواز  زا  سانـش  ناور  .تسا  نینچ 

هدیدپ يدوبان  شیادیپ و  یگنوگچ  دهاوخ  یم  دزادرپ و  یم  اه  نآ  ضراوع  یحور و  یناور و  ياه  هدـیدپ  هب  سانـش  ناور  .دـنک 
.دنک راکشآ  ار  یجراخ  روما  اب  اه  نآ  طباور  اه و  نآ  نایم  طباور  زین  اه و  نآ  رب  مکاح  نیناوق  یناور ، ياه 
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ار تخانـش  ناکما  نهذ و  ییاناوت  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  زین  يرظن  لقع  نهذ و  يداقن  لاـبند  هب  یـسانش  یتسه  رب  هوـالع  هفـسالف 
نیا زا  تسا و  تایعقاو  دوجو و  تخانش  یپ  رد  زیچ  ره  زا  شیپ  فوسلیف  .دنیامن  ریسفت  ار  ملع  شیادیپ  یگنوگچ  دننک و  یـسررب 

.تسا دوجو  ياه  هئشن  زا  يا  هئشن  ینهذ  دوجو  ناسنا و  نهذ  هک  درگن  یم  ینهذ  دوجو  هب  رظنم 

موس لاکشا 

.تسا عازن  ّلـحم  نهذ ، سفن و  دّرجت  یلو  میریذـپب ، ار  سفن  نهذ و  دّرجت  تسخن ، هک  تـسا  نـیا  رب  ینتبم  ینهذ  دوـجو  شریذـپ 
.دنا هدرک  یفن  ار  نآ  ای  دنراد و  دیدرت  سفن  دّرجت  رد  يّدام ، بتاکم  مامت  ناسانش و  ناور  زا  یهورگ 

خساپ

ياه ههبـش  مامت  هب  هدرک و  تباث  ار  سفن  دّرجت  ناملـسم  نافوسلیف  .تسا  ناملـسم  یهلا و  نافوسلیف  مامت  عاـمجا  دروم  سفن  دّرجت 
.دنا هداد  خساپ  شنوماریپ 

تسین نینچنیا  .تسا  یهاگآ  ناسنا ، تاذ  رهوج  ینعی  تسا ؛ هاگآدوخ  تاّذلاب  ناسنا  دیوگ : یم  سفن  دّرجت  هرابرد  يرهطم  داتسا 
شیادـیپ نیع  ناسنا  نم )  ) شیادـیپ .دـبای  یم  یهاـگآ  نم )  ) نیا هب  ناـسنا  دـعب ، هلحرم  رد  دـبای و  یم  نّوکت  ناـسنا  نم )  ) لّوا هک 

هک تسا  یهاـگآ  زا  عون  نیا  ...و  تسا  یکی  هدـمآ ) رد  یهاـگآ  هب   ) و یهاـگآ ) (، ) هاـگآ  ) هلحرم نیا  رد  .تسا  دوـخ  هب  یهاـگآ 
.تسا (1) هفسلف  رد  سفن  دّرجت  نقتم  ّهلدا  زا  یکی 
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سرد هصالخ 

دوجو زا  تراـبع  نآ  تسا و  ینهذ  دوجو  ربارب  رد  ینیع  دوجو  تسا : ینهذ  ینیع و  هب  نآ  ماـسقنا  یتسه ، هیلّوا  تامیـسقت  زا  یکی 
یم شقن  ناسنا  نهذ  رد  تادوجوم  ایـشا و  زا  هچنآ  ینهذ  دوجو  دنا ، لقتـسم  وا  نهذ  ناسنا و  زا  هک  تسا  یجراخ  ینیع و  يایـشا 

.دوش یم  هدیمان  ینهذ ) دوجو   ) یفسلف رظن  زا  ددنب ،

دنتشادن ینهذ  دوجو  ناونع  اب  یباب  زین  یمالسا  نیتسخن  نافوسلیف 

دندومن یسررب  دقن و  ینهذ  دوجو  دروم  رد  ار  هفسالف  هیرظن  ناملکتم  یخرب 

: زا دنترابع  دنا ، هتخاس  دراو  ینهذ  دوجو  رب  هک  اه  لاکشا  یخرب 

؟ دنیوگ یمن  ینهذ  دوجو  ددنب ، یم  شقن  یلقیص  حوطس  هنیآ و  رد  ایشا  زا  هک  يریواصت  ارچ  . 1

هفسلف رد  هن  دوش  حرطم  یسانش  ناور  رد  دیاب  ینهذ  دوجو  . 2

تسا عازن  ّلحم  نهذ ، سفن و  دّرجت  یلو  میریذپب ، ار  سفن  نهذ و  دّرجت  تسخن ، هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  ینهذ  دوجو  شریذپ  . 3

شسرپ

دینک فیرعت  ار  ینهذ  دوجوو  ینیع  دوجو  . 1

.دییامن یسررب  ار  ینهذ  دوجو  هچخیرات  . 2

.دیهد حیضوت  ار  ینهذ  دوجو  هراب  رد  ناملکتم  هیرظن  . 3

.دینک دقن  ار  نآو  دیسیونب  ار  ینهذ  دوجو  تاهبش  . 4
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« ریغتمو تباث  میدق -  ثداح و  (» 2  ) یتسه هیلوا  تامیسقت  .13

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  ریغتمو »  تباث  مدقو « » ثودح   » تاحالطصا ( 1

.دنادب ار  یحالطصا  مدقو  ثودح  اب  يوغل  مدقو  ثودح  نیب  قرف  ( 2

.دنادب ار  مدقو  ثودح  صوصخ  رد  ناملکتمو  نافوسلیف  هاگدید  ( 3

.دنادب ار  ریغتمو  تباث  دروم  رد  نیملکتمو  هفسالف  تایرظن  ( 4

.دـنرگید ییانعم  هب  مالک  هفـسلف و  حالطـصا  رد  هژاو  ود  نیا  یلو  تسا ، هنهک )  ) يانعم هب  میدـق )  ) و ون ،)  ) يانعم هب  ثداح )  ) هژاو
دهاوخ هدوب و  هراومه  هک  تسا  نآ  میدق  و  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  سپـس  هدوبن و  تسخن  هک  تسا  يدوجوم  ثداح  ناملکتم  رظن  رد 
تخرد نیا  هدرک ، رمع  لاس  اه  نویلیم  هک  میریگب  رظن  رد  ار  یتخرد  رگا  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  یندشان  ضرف  شیارب  یتسین  دوب و 

.تسا ثداح  یفسلف ، یمالک و  رظنم  زا  یلو  تسا ، یمیدق  نهک و  مدرم  رظن  رد 

مدق ثودح و  هب  یفـسلف ، یمالک و  مدق  ثودح و  زا  و  یفاضا )  ) مدق ثودـح و  هب  يوغل ، مدـق  ثودـح و  زا  يراوزبس  يداه  الم 
ار مدق  و  مدع ) رب  یش ء  یتسه  ندوب  قوبسم   ) ار ثودح  یهاگ  هفسالف  نینچمه ، .تسا  هدرک  ریبعت  یقیقح ) )

قوبسم  ) هب ار  ثودح  یهاگ  زین  دنا و  هتسناد  مدع ) رب  ءیش  دوجو  ندوبن  قوبسم  )

ص:133

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هدرک  فیرعت  دوخ ) ریغ  رب  یش ء  دوجو  ندوبن  قوبسم   ) ار مدق  و  دوخ ) ریغ  رب  یش ء  دوجو  ندوب 

یفسلف یلصا  لئاسم  زا  .تسا  یتسه  هیلّوا  تامیسقت  زا  دوجوم و  وه  امب  دوجوم  ضراوع  زا  یلوا و  هفسلف  لئاسم  زا  مدق  ثودح و 
یخرب رگا  میدق ، یخرب  دـنثداح و  ایـشا  یخرب  ای  تسا ، ثداح  یتسه  ناهج  رد  زیچ  همه  ایآ  هک  تسا  نیا  مدـق  ثودـح و  هرابرد 
.؟ تسیچ مدق  ثودح و  طانم  كالم و  هک  نآ  ماجنارس  میدق و  ییاهزیچ  هچ  دنثداح و  ییاهزیچ  هچ  .دنمیدق  یخرب  ثداح و 

ثودح عاونا  رد  ناملکتم  نافوسلیف و  نایم  یلو  میدق ، یخرب  دنثداح و  تادوجوم  یخرب  هک  دننآرب  ناملـسم  ناملکتم  نافوسلیف و 
هب ثداح  یلاعت ، قح  تاذ  زج  تادوجوم ، مامت  هک  دندقتعم  دنناد و  یم  ینامز )  ) ار مدق  ثودح و  ناملکتم  .تسا  فالتخا  مدق  و 

.تسا لاعتم  دنوادخ  تسا ، يدمرس )  ) و لازیال ) (، ) میدق  ) هک يدوجو  اهنت  دنا و  ( ینامز ثودح  )

دنوادخ زج  هک ، دننآرب  دنا و  هدرک  میـسقت  یعاونا  هب  ار  نآ  هتـسناد و  ینامز  ثودـح  زا  ّمعا  ار  ثودـح  نافوسلیف  رگید ، ییوس  زا 
تعیبط ملاع  ياه  یگژیو  زا  ینامز  ثودـح  .میدـق و  ینامز ، ظاحل  زا  دـندّرجم و  هّدام  زا  هک  دنتـسه  زین  رگید  یتادوجوم  لاـعتم ،

.تسا

ناملکتم یلقن  یلقع و  لیالد 

یلقع لیلد  . 1

زاغآ ياراد  تادوجوم  مامت  دوجو  دـنوادخ ، زج  هک  دـندقتعم  تسا و  یناـمز  ثودـح  اـب  فدارم  ثودـح ، ناـملکتم ، هاگدـید  زا 
هک تسا  هدوب  یماگنه  نامگ ، یب  یلو  تسا ، نوریب  ناسنا  ناوت  زا  شا  هبـساحم  ینالوط و  رایـسب  نامز  نیا  دـنچ  ره  .تسا  یناـمز 

كالم اریز  دوب ؛ دهاوخ  دوجولا  بجاو  زاین و  یب  ّتلع  زا  دشاب  ینامز  میدق  يدوجوم  رگا  .تسا  هدمآ  دـیدپ  سپـس  هدوبن و  ملاع 
.تسا نامز  ثودح ،
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، دـشابن ثداح  ینامز  رظن  زا  يدوجوم  رگا  تسا و  هارمه  یناـمز  ثودـح  اـب  يا  هدـیدپ  لولعم و  قولخم و  ره  رگید  تراـبع  هب  و 
بجاو ددـعت  هب  میوش ، دـقتعم  یناـمز  میدـق  تادوجوم  دوجو  هب  رگا  رگید  ییوس  زا  .دوب  دـهاوخ  دوـجولا  بجاو  میدـق و  دّرجم ،

ار لاعتم  دـنوادخ  زج  ناوت  یمن  رگید  تسین ، شیب  یکی  دوجولا  بجاو  تسا  هدـش  تباـث  هک  اـج  نآ  زا  میا و  هدـش  لـئاق  دوجولا 
.تسناد ینامز  میدق 

یلقن لیلد  . 2

نایدا مامت  عامجا  هّللا ، يوسام  ینامز  ثودح  هک  دنا  هدش  یعّدم  هتخیوآ و  تسد  زین  یلقن  لیلد  هب  یلقع ، لیلد  رب  نوزفا  ناملکتم 
.تسا يدیحوت 

یمالسا هفسالف  خساپ 

ترابع یتاذ  ثودح  دنا : هتفگ  یلقع  لیلد  هب  خساپ  رد  نانآ  .دـنا  هداد  خـساپ  یلقن -  یلقع و  لیلد -  ود  ره  هب  نافوسلیف  ربارب ، رد 
.تسا صاخ ) ناکما   ) زا

ینامز ثودح  هن  تسا ، ملاع  ثودح  تسا ، نایدا  قافتا  عامجا و  دروم  هچنآ  دنا : هتفگ  یلقن  لیلد  هب  خساپ  رد  نافوسلیف  نینچمه ،
.تسا ینامز  ثودح  زا  ّمعا  ثودح  دش ، هتفگ  هک  نانچ  شا و 

یخرب .تسا  هتخیگنارب  ناملـسم  ناـفوسلیف  ناـملکتم و  ناـیم  تخـس  یلادـج  مدـق ، ثودـح و  كـالم  میدـق و  ثداـح و  عوضوم 
مّلکتم یفوص و  .دـنا  هدرک  ریفکت  يداقتعا  لئاسم  یخرب  مدـق و  ثودـح و  كالم  رد  ار  نافوسلیف  هداهن و  رتارف  نیا  زا  اپ  ناملکتم 

تسا و هدرک  مهتم  ییوگ  ضقانت  هب  ار  نانآ  هتخات و  هفـسالف  رب  هلئـسم  تسیب  رد  هفـسالفلا  هفاهت  باتک  رد  یلاّزغ  دّمحم  روهـشم ،
نایدا همه  عامجا  ار  ملاع  ینامز  ثودح  یلاّزغ  .تسا  هتـسناد  رفاک  ملاع  مدق  هب  داقتعا  هلمج  زا  عوضوم ، دنچ  لیلد  هب  ار  انیـس  نبا 

همه لاعتم ، دنوادخ  زج  هک  تسا  دقتعم  دناد و  یم  یهلا 

.تسا ینامز  ثودح  ياراد  زیچ 

ص:135

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


رّیغتم تباث و 

هفـسلف هیلاـعتم و  تمکح  ياـه  یگژیو  زا  میـسقت  نیا  .تسا  ریغتم  تباـث و  هب  میـسقت  دوـجو ، قـلطم  ماـکحا  هـیلّوا و  تامیـسقت  زا 
، ثحبم نیا  ياج  هب  اردص ، ّالم  زا  شیپ  .تسا  هدرک  یـسررب  ثحب و  یلوا  هفـسلف  هّماع  روما  رد  ار  نآ  اردص  ّالم  .تسا  ییاردـص 

.دنا هدرک  یم  هعلاطم  نوکس  تکرح و  ثیح  زا  ار  مسج  نافوسلیف  هتشاد و  ياج  كّرحتم ) نکاس و   ) ثحبم

هب هملک  نیا  تسا و  هدـش  هتفرگ  تابث )  ) زا تباث )  ) دـنا و ینوگرگد  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  ریغ )  ) زا رییغت ،)  ) و ریغت )  ) ياه هملک 
.تسا يراوتسا  یتخاونکی و  يانعم 

شیوخ فارطا  ناهج  دوخ و  رد  ینوگرگد  رییغت و  دهاش  ام  .تسا  تعیبط  نشور  مّلـسم و  قیاقح  زا  لّدـبت  ریغت و  لّوحت و  رییغت و 
یکـش تقیقح  نیا  رد  سک  چـیه  میریم و  یم  ماجنارـس  مینک و  یم  يرپس  ار  یّنـس  فلتخم  ياـه  هرود  میوش ، یم  دـلوتم  میتسه ،

رییغت و نیا  هراـبرد  مولع  زا  يا  هراـپ  .دـنیآ  یمرد  رگید  یتیفیک  هب  یتیفیک  زا  یلاـح و  هب  یلاـح  زا  ایـشا  هک  میدـهاش  زین  درادـن و 
.دنزاس راکشآ  ار  نآ  رب  مکاح  نیناوق  دنشوک  یم  دننک و  یم  قیقحت  یسررب و  ثحب و  اه  لّدبت  ریغت و  اه و  لّوحت 

هّدام و هب  یعیبط ، هدیدپ  ره  تسا و  لعف ) هّوق و   ) هاگشیامن تعیبط  هک  دزادرپ  یم  تعببط  تالّدبت  تاریغت و  هب  تهج  نآ  زا  هفـسلف 
ینآ یعفد و  تارییغت  هدرک و  میـسقت  یجیردت )  ) و یعفد )  ) هب ار  لّوحت  رییغت و  وطـسرا  .تسا  دـنمزاین  تسا ، نآ  لماح  هک  يا  هّوق 

.تسا هدیمان  تکرح )  ) ار یحیردت  ریغت  رییغت و  و  داسف ) نوک و   ) ار

رّیغتم تباث و  رد  نوگانوگ  تارظن 

هراشا

ار نآ  همه  تسین و  نافوسلیف  نایم  یفالتخا  لّوحت  ریغت و  لصا  هرابرد 

: دیآ یم  مشچ  هب  هفسلف  خیرات  رد  نوگانوگ  ییاه  هیرظن  تکرح ، فیک  مک و  تکرح و  هرابرد  یلو  دنا ، هتفریذپ 
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نایئایلا هیرظن  . 1

.دنا و تکرح  رکنم  هتـسیز ، یم  نوطالفا  طارقـس و  زا  شیپ  هورگ  نیا  .تسا  میدـق  نانوی  يرکف  ياه  هلحن  زا  یکی  نایئایلا  بتکم 
.دنبتکم نیا  نافوسلیف  زا  سدینمراپ  ییایلا و  نونز  .تسا  مّهوت  ّسح و  ياطخ  زا  یشان  تکرح ، ساسحا  هک  دنا  هدوب  دقتعم 

تسا هتشادن  نانیا  زج  نارادفرط  خیرات  لوط  رد  تسا ، راگزاسان  یهیدب  روما  اب  نوچ  هیرظن  نیا 

مسیمتآ هیرظن  . 2

یم تروص  ایـشا  رهاظ  رد  تکرح  رییغت و  هک  تسا  دقتعم  دـناد و  یم  یـضرع  یحطـس و  ار  تکرح  لصا  رییغت و  قلطم  هیرظن  نیا 
رهاوج هلسلس  کی  هک  تاّرذ  نیا  .دبای  یمن  هار  تسا ، متا )  ) ریذپان هیزجت  زیر و  رایـسب  تاّرذ  نامه  هک  ایـشا ، ساسارب  یلو  دریگ ،

یلزا و يدـبا و  یلو  نوگاـنوگ ، لاکـشا  ياراد  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  ایــشا  تیوـه  تـیعقاو و  ناـهج و  ساـسا  دـنا ، ینامــسج 
.دنریذپانرییغت

راذگناینب میدق ، نانوی  نادنمـشناد  زا  سیطارقمیذ  ای  تیرکومد  .تسا  روهـشم  یکیناکم ) هفـسلف   ) و ینیـشام ) هیرظن   ) هب هیرظن  نیا 
ًاتاذ دنناسنا ، ناهج و  يانب  گنـس  یلـصا و  هّدام  هک  متا ، تارذ  مسیمتا ، هیرظن  وریپ  نادنمـشناد  مامت  وا و  رظن  رد  .تسا  هیرظن  نیا 

.تسا یناکم  یضرع و  اه  نآ  لّوحت  رییغت و  دنرذپانرییغت و  تباث و 

یم خر  گنـس  هدوت  کی  رد  یجراـخ  لـماوع  ساـسارب  هک  تسا  یتارییغت  دـننام  دـهد ، یم  خر  ناـهج  رد  هک  یتارییغت  ور ، نیا  زا 
.تسا ریذپانرییغت  راوتسا و  شتیوه  تیهام و  یلو  دیآ ، یم  دیدپ  رایسب  یتارییغت  گنس  هدوت  نیا  يرهاظ  لکش  رد  .دهد 

وطسرا هیرظن  . 3

هدـیمان تکرح )  ) ار یجیردـت  ياهرییغت  و  داسف ) نوک و   ) ار یعفد  ياهرییغت  دوب و  لئاق  تواـفت  تکرح )  ) و رییغت )  ) ناـیم وطـسرا 
، یعفد ندمآ  دوجو  هب  .تسا 
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ود نایم  نوچ  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  ( تکرح ، ) یجیردت ياهرییغتو  تسا  داسف )  ) زا ترابع  یعفد  نتفر  نایم  زا  و  نوک )  ) زا ترابع 
، دلاب یم  دسر و  یم  یتخرد  هویم  نوچ  یلو  تسا ، یعفد )  ) و ینآ ) ، ) دروخرب هظحل  دـهد ، خر  يدروخرب  تکرح ، لاح  رد  یش ء 

.تسا یجیردت  شندیسر ، دشر و  اریز  تسا ؛ تکرح )  ) يا هنوگ  ياراد 

ثداح هّدام ، هک  تسا  نآ  رب  وا  .تسا  توافت  هب  لئاق  تروص  هّدام و  نایم  دـنادیم و  تروص  هّدام و  زا  بکرم  ار  مسج  ره  وطـسرا 
.دنوش یم  یناف  ثداح و  ایشا ، تروص  یلو  دریگ ، یمن  تروص  نآ  رد  يرییغت  دوش و  یمن  یناف  و 

هن تسا و  رهوج  هلوقم  اه  نآ  زا  یکی  هک  دـنا  هدـیناجنگ  هلوقم  هد  رد  ار  اـه  نآ  هدرک و  يدـنب  هتـسد  ار  ایـشا  شناوریپ ، وطـسرا و 
زا ّمعا  تـالوقم  رگید  رد  یجیردـت و  تارییغت  عضو » « » نیأ «، » فیک «، » ّمک ، » ضرع هلوقم  راـهچ  رد  وطـسرا  رظن  هب  .ضرع  هلوقم 
رد یلو  دـنوش ، یم  دوباـن  ثداـح و  اـه ، تروص  تسا ، یعفد  رییغت ، هک  یتـالوقم  رد  .تسا  یعفد  هنوگ  هب  رییغت  ضرع -  رهوج و 

هلوقم رد  هک  تسا  هدرک  تباث  ییوطـسرا ، هفـسلف  ناوریپ  زا  انیـس ، نبا  .دنتباث  ایـشا  اه و  تروص  نامز  رد  ینعی  انف ، ثودح و  نایم 
.دریگ یم  تروص  تکرح  زین  عضو » »

اردص ّالم  هیرظن  . 4

رهاوج و ناکرا و  ماـمت  اـب  تعیبط  يرهوج ، تکرح  ساـسا  رب  اردـص ، ّـالم  داـقتعا  هب  .درک  نهربم  تباـث و  ار  يرهوج  تکرح  وا 
تکرح تکرح و  يواـسم  تعیبط  .دـنرهوج  عباـت  شیوخ  لوحت  رییغت و  رد  ضارعا  تسا و  رمتـسم  میاد و  تکرح  رد  شـضارعا 

ینعی یعفد ، تارییغت  تسا و  ّرمتسم  يانف  ثودح و  اب  يواسم 

.تسا يرهوج  تکرح  ششک  هزادنا و  زا  ترابع  نامز ، درادن و  دوجو  تعیبط  رد  داسف ،) نوک و  )

دوش یم  میسقت  ریغتم  تباث و  هنوگ  ود  هب  دوجو  يرهوج ، تکرح  هیرظن  رب  انب 
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، تسه تعیبط  رد  هک  یتابث  ساسا ، نیا  رب  .تسا  تکرح  رییغت و  اب  ربارب  تعیبط  تسا و  هعیبطلا  دـعبام  دّرجت و  اب  يواـسم  تاـبث  و 
ياوتحم یلو  تسا ، مکاـح  ریغتی  ـال  تباـث و  لوصا  هلـسلس  کـی  ناـهج  تعیبط و  نالیـس  رب  تسا و  نوناـق  مظن و  اـب  هارمه  یتاـبث 

.دننالیس تکرح و  رد  میاد  نآ  ماسجا  ّداوم و  تعیبط و 

مسج وه  امب  مسج  ضراوع  ماکحا و  زا  تکرح  نوکس و  هدش و  میسقت  كّرحتم  نکاس و  هنوگ  ود  هب  مسج  ییوطـسرا  هفـسلف  رد 
تابث يرهوج ، تکرح  لباقم  هطقن  اج ، نیا  رد  .تسین  ناـیم  رد  ینوکـس  يرهوج ، تکرح  رباـنب  ییاردـص ، هفـسلف  رد  یلو  تسا ،

.نوکس هن  تسا ،

( سوطیلقره  ) تیلکاره هیرظن  . 5

چیه ناهجرب  تسانف و  ثودح و  نیع  تکرح و  لاح  رد  زیچ  ره  هک  دندقتعم  برغ  دیدج  رصع  نافوسلیف  زا  شناوریپ  تیلکاره و 
اریز .داهن ) ياپ  هناخدور  کی  رد  راب  ود  ناوت  یمن  : ) دیوگ یم  هک  تسا  روهشم  تیلکاره  زا  نخـس  نیا  .تسین  مکاح  یتابث  هنوگ 

.نامه هناخدور ، هن  تسا و  نامه  سک  نآ  هن  مود ، ِنآ  رد 

، نانیا رواب  رد  .دنناد  یم  تروریص  نامه  ناهج  تعیبط و  تسا و  تعیبط  نیریز  هیاپ  تکرح  برغ ، دیدج  رـصع  هفـسالف  نایم  رد 
هفسالف امدق و  رظن  رد  هک  تسا  تیوهوه  لصا  یفن  تروریص  همزال  تسا و  ناضیقن  مدع و  دوجو و  عامتجا  تروریص ، تکرح و 

.دنتایهیدب نیرت  نشور  هکلب  هفراعتم ، لوصا  تایهیدب و  زا  لصا  ود  ره  ناملسم ، یهلا و 

: دیوگ یم  دیدج  رصع  هفسالف  هابتشا  هرابرد  يرهطم  یضترم  داتسا 

ناـنآ روصت  هک  نیا  يرگید  ریغتم و  تباـث و  هب  یتـسه  ماـسقنا  كرد  مدـع  یکی  تسا : تهج  ود  زا  یـشان  دـیدج  هفـسالف  هابتـشا 
تسا (1). هدوب  اسران  داضت  لصا  ضقانت و  لصا  هرابرد 
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سرد هصالخ 

مدـق ثودـح و  هب  يوغل ، مدـق  ثودـح و  زا  يراوزبس  يداه  الم  تسا ، هنهک )  ) يانعم هب  میدـق )  ) و ون ،)  ) يانعم هب  ثداـح )  ) هژاو
تسا هدرک  ریبعت  یقیقح )  ) مدق ثودح و  هب  یفسلف ، یمالک و  مدق  ثودح و  زا  و  یفاضا ) )

تسا یتسه  هیلّوا  تامیسقت  زا  دوجوم و  وه  امب  دوجوم  ضراوع  زا  یلوا و  هفسلف  لئاسم  زا  مدق  ثودح و 

تسا ریغتم  تباث و  هب  میسقت  دوجو ، قلطم  ماکحا  هیلّوا و  تامیسقت  رگید  زا 

.دنا هتفریذپ  ار  نآ  همه  تسین و  نافوسلیف  نایم  یفالتخا  لّوحت  ریغت و  لصا  هرابرد 

هیرظن نایئایلا ، هیرظن  زا : دـنترابع  هک  تسا  حرطم  هفـسلف  خـیرات  رد  نوگانوگ  ییاه  هیرظن  تکرح ، فیک  مک و  تکرح و  هراـبرد 
.تیلکاره هیرظن  اردص ، ّالم  هیرظن  وطسرا ، هیرظن  مسیمتآ ،

شسرپ

.دینک فیرعت  حالطصا  تغل و  رد  ار  میدقو  ثداح  هژاو  . 1

.دینک فیرعت  حالطصاو  تغلرد  ار  ریغتمو  تباث  . 2

.دیهد حیضوت  تکرح  هرابرد  نوگانوگ  ياه  هیرظن  . 3

ص:140

یمالسا هفسلف  اب  یتامدقم  www.Ghaemiyeh.comییانشآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


تیلع  . 14

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  تیلع  نوناق  تیمهاو  فیرعت  ( 1

.دسانشب ار  تیلع  عازتنا  أشنم  ( 2

.دشاب انشآ  تلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالم  تایارظن  اب  ( 3

.دنادب تیخنس  نوناق  ( 4

دنادب ار  تلع  ماسقا  ( 5

تیلع

تسا يزیچ  نآ  : » دنا هتفگ  ّتلع  فیرعت  رد  نافوسلیف  .تسا  لولعم  ّتلع و  هب  نآ  میسقت  یتسه ، نیتسخن  تامیـسقت  زا  رگید  یکی 
.(1) تسا » دنمزاین  وا  هب  دوخ  یتسه  نایک و  رد  لولعم  هک 

فشک يارب  ار  يو  هدرک و  فوطعم  دوخ  هب  ار  رشب  هشیدنا  هک  تسا  یفـسلف  تاعوضوم  نیرت  هقباساب  نیتسخن و  زا  لولعم  ّتلع و 
.تسا هتشاداو  هشیدنا  رکفت و  هب  تقیقح 

تیلع نوناق  تیمها 

هراشا

: مییامن هراشا  لیذ  هدیاف  ود  هب  هک  تسا  سب  نیمه  تیلع  نوناق  هاگیاج  تیمها و  نایب  رد 
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دراد یم  او  یقطنم  رّکفت  هب  ار  ناسنا  تیلع  نوناق  . 1

نهذ رد  ار  ارچ )  ) موهفم هتـشاداو و  یقطنم  رّکفت  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلماع  نیرتمهم  یلولعم ) یّلع و  هطبار   ) تیّلع نوناـق  كرد 
ینالقع ناوت  ساسارب  دـناد و  یمن  ار  اه  نآ  ّتلع  هک  دروخ  یمرب  ییاه  هدـیدپ  ثداوح و  هب  یهاـگ  ناـسنا  .تسا  هدروآ  دـیدپ  وا 

يا هدیدپ  چیه  دنراد و  یتّلع  اه  هدـیدپ  نیا  هک  دـنادیم  تیّلع  یّلک  نوناق  يانبمرب  دـنک و  یم  ساسحا  ار  لهج  ینادان و  نیا  دوخ ،
نآ رگا  .دزادرپ  یم  نآ  ّتلع  يوج  تسج و  هب  دوخ  یگدنز  ياهزاین  عفر  ای  وج  تقیقح  تشرس  لیلد  هب  هاگ  نآ  .تسین  تلع  یب 

، دباین ار  نآ  ّتلع  رگا  دـبای و  یمرد  ار  خـساپ  دوش و  یم  لیدـبت  یهاگآ  هب  شا  ینادان  دیـسر و  دـهاوخ  دوخ  بولطم  هب  دـبایب ، ار 
یب شـسرپ  هدـیدپ و  نآ  رانک  زا  دـهاوخ  یمن  هجو  چـیه  هب  دـنک و  یم  ضرف  شیارب  موهوم ، دـنچ  ره  یتّلع ، دوخ ، ياـضرا  يارب 

.دنک هیجوت  ار  نآ  قافتا  هفدص و  اب  درذگب و  خساپ 

رشب شناد  ساسا  هیاپ و  تیلع  نوناق  . 2

یلولعم یّلع و  هطبار  رگا  .تسه  زین  رـشب  شناد  ساسا  هیاـپ و  .دراد  یماو  یقطنم  رّکفت  هب  ار  ناـسنا  هک  نآ  رب  نوزفا  تیّلع  نوناـق 
هژیو تایفیک  نامه  ناهج ، ناسنا و  رب  مکاح  ياه  تنس  نیناوق و  اریز  تشگ ؛ یمن  رادیدپ  ینوناق  مظن و  چیه  دوب ، یمن  ایـشا  نایم 
دننام دیآ ؛ یم  مهارف  زین  يرگید  مهم  نیناوق  تیّلع ، نوناق  زا  تسا ، تیفیک  نیا  نایب  زا  ترابع  شناد  دـنا و  یلولعم  یّلع و  طباور 

.یلعاف للع  یهانت  یلولعم و  یّلع و  ربج  تیخنس ، نوناق 

تیّلع موهفم  عازتنا  ءاشنم 

هراشا

رد هنوگچ  اـی  یهار  هچ  زا  موهفم  ود  نیاو  تسیچ ، لولعم  ّتلع و  میهاـفم  عازتنا  ءاـشنم  هک  تسا  نیا  تیّلع  هیلّوا  ّمهم و  لـئاسم  زا 
: تسا حرطم  هیرظن  هس  مک  تسد  هراب  نیا  رد  .دنا  هدش  رادیدپ  ناسنا  لقع  نهذ و 
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یّسح هیرظن  . 1

ای یجراخ  ّساوح  زا  یکی  هار  زا  دـنا و  یّـسح  ءاشنم  ياراد  ناسنا ، هیلّوا  تاروصت  میهاـفم و  ماـمت  هک  دـننآرب  هیرظن  نیا  ناـبحاص 
فوسلیف كال ، ناج  زا  هک  نانچ  تسا ؛ یقیقح  میهاـفم  هیلّوا و  تارّوصت  لوصح  هار  اـهنت  ّسح  دـنا و  هتفاـی  هار  وا  نهذ  هب  یلخاد 

(1) دشاب .) هتشادن  دوجو  ّسح  رد  نآ  زا  لبق  هک  تسین  يزیچ  لقع  رد  : ) تسا لقن  یسیلگنا ، يارگّسح 

رد ناسکی  ییاه  لّدبت  هک  میا  هتفایرد  هبرجت  هدهاشم و  هب  ام  هک : دندقتعم  دننادیم و  بقاعت )  ) ار تیّلع  ءاشنم  هیرظن  نیا  نارادـفرط 
يرگید زا  سپ  یکی  هراومه  هثداح  ور ، نیا  زا  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  اـه  لّدـبت  نآ  هک  دنتـسه  یلماوع  دریگ و  یم  تروص  تعیبط 

یپ تیلع  یّلک  مکح  هب  یناعم ،) یعادـت   ) ساسارب و  رگید ، يا  هثداح  لابند  هب  يا  هثداح  بقاـعت  رارکت و  زا  اـم  .دریگ  یم  تروص 
.میا (2) هدرب 

هلیسو هب  جراخ  رد  ام  .تسا  هدش  ادیپ  ّسح  دودح  نییعت  رد  تقد  مدع  زا  هیرظن  نیا  دنا : هتفگ  هیرظن  نیا  دقن  رد  ناملسم  يامکح 
هنراقم ًارهق  مینک ، یم  كرد  ار  نامز  نوچ  مینیب و  یم  ار  اه  لّدبت  رییغت و  مینک ، یم  هدهاشم  ار  ثداوح  و  اه ) نمونف   ) دوخ ّساوح 

ساسحا لباق  ...دـنراد  ریثأـت )  ) رگید یـضعب  رد  ثداوح  زا  یـضعب  هک  نیا  اـّما  .مینک  یم  كرد  زین  ار  تاـسوسحم  نیا  بقاـعت  اـی 
.تسین (3)

( ضحم لقع   ) يرطف هیرظن  . 2

زاغآ زا  لقع  دـنلقع و  یتاذ  ياه  ییاناوت  زا  يرطف و  رگید ، هیلّوا  تاروصت  میهاـفم و  یخرب  دـننام  لولعم  ّتلع و  هیرظن ، نیا  رباـنب 
ّتلع و تسا و  هیرظن  نیا  ناوریپ  زا  تناـک ، .دـنرادن  یجراـخ  اـی  یّـسح  ءاـشنم  هنوگ  چـیه  ور ، نیا  زا  تسا و  هدوـب  اـه  نآ  ياراد 

.تسوا یقطنم  یلقع و  هناگ  هدزاود  تالوقم  زا  لولعم ،
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نـشور یّلک  روط  هب  ار  هیرظن  نیا  نالطب  هلاـقم  نیا  ردـص  رد  اـم ، دـیوگ : یم  يرطف  هیرظن  دـقن  رد  يرهطم  یـضترم  دیهـش  داتـسا 
تـسین نکمم  دبایب ، ءاحنا  زا  يوحن  هب  ار  یـش ء  نآ  تیعقاو  هکردم  هّوق  هک  نیا  نودب  زیچ ، چیه  روصت  هک  میدرک  تباث  میدرک و 

زا یتیعقاو  اب  هکردـم  هّوق  دروخرب  هار  زا  تاروصت  اه و  شقن  نیا  همه  تسا و  یـشقن  یب  حول  ادـتبا  رد  ناسنا  نهذ  دوش و  لـصاح 
تسین (1). لوبق  لباق  يدروم  چیه  رد  هیرظن  نیا  اذه  یلع  .دنوش  یم  نهذ  ضراع  تایعقاو 

ناملسم يامکح  هیرظن  . 3

دننآرب دنناد و  یمن  يرطف )  ) ضحم یلقع  ای  یّسح  یفسلف ، يوناث  تالوقعم  رگید  دننام  ار  لولعم  ّتلع و  موهفم  ناملـسم  يامکح 
یجراخ و ای  یلخاد  ّسح  ءاشنم ، نیا  یلو  دـنعازتنا ، ءاشنم  ياراد  یفـسلف  تالوقعم  میهاـفم و  رگید  دـننام  هیلّوا  موهفم  ود  نیا  هک 

یمرد يروضح  هنوگ  هب  سفن و  ناـهن  رد  تخن  ار  لولعم  ّتلع و  هنومن  نهذ ، هک  تسا  دـقتعم  یئاـبطابط  همّـالع  .تسین  یلوـصح 
.دهد یم  میمعت  دراوم  قیداصم و  رگید  رب  طسب و  ار  نآ  سپس  دزاس و  یم  رّوصت  يا  هنوگ  نآ  زا  صاخ  یشور  اب  دبای و 

راکفا اه و  هشیدنا  لیبق  زا  و  ار ، دوخ  لاعفا  راثآ و  مه  دبای و  یم  ار  دوخ  مه  سفن  دیوگ : یم  همّالع  رظن  حیضوت  رد  يرهطم  داتسا 
نیع تیلولعم ، نوچ  دبای و  یم  ار  اه  نآ  تیعقاو  نیع  دوخ ، تیعقاو  اب  سفن  یلوصح ، هن  تسا  يروضح  ملع  قیرط  هب  نتفای  نیا  و 

.تساه (2) نآ  تیلولعم  كاردا  نیع  راثآ  نیا  كاردا  سپ  تسا ، راثآ  نیا  دوجو  تیعقاو و 

تیّلع فیرعت 

هنوـگ نیرت  قـیمع  هطبار ، نیا  .دـنیوگ  یم  لوـلعم  ار  يرگید )  ) و ّتلع )  ) ار یکی  هک  تسا  یـش ء  ود  ناـیم  هطبار  يا  هنوـگ  تیّلع 
، ّتلع هب  لولعم  زاین  تسا و  هطبار 
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رگا هک  يا  هنوگ  هب  ؛  تسا لولعم  شخب  یتسه  ّتلع ، دریگ و  یم  ّتلع  زا  ار  دوخ  یتسه  ماـمت  لولعم  اریز  تسا ؛ زاـین  نیرت  تخس 
.دوب دهاوخن  زین  لولعم  دشابن ، ّتلع 

، ّتلع یب  یلولعم  تسا  لحم  تسا و  دـنمزاین  ّتلع  هب  یلولعم  ره  تسا و  یتّلع  لولعم  يا  هثداـح  هدـیدپ و  ره  تیّلع ، لـصا  رب  اـنب 
یـضرف هفدص ، زج  تیّلع ، لصا  ربارب  رد  .تسا  یهیدب  هفدص  نالطب  تسا و  هفدص ) ، ) ّتلع یب  لولعم  ندمآ  دیدپ  اریز  دیآ ؛ دیدپ 

دشابن و ناشنایم  یطابترا  هنوگ  چیه  دنشاب و  هتاذل  هتاذب و  دوجولا  بجاو  تادوجوم  مامت  هک  نیا  نآ  تسا و  ریذپروصت  زین  رگید 
.تسا یهیدب  زین  ضرف  نیا  نالطب  .دشابن  تادوجوم  نایم  یتسه و  رد  یتّنس  نوناق و  چیه  هجیتن ، رد 

تّیّلع لیلحت 

دنک یم  ادیپ  ققحت  تیعقاو  راهچ  رماراهچ و  لقادح  دهد  یم  يرگید  هب  ار  يزیچ  یسک  یتقو  یلومعم ، دراوم  ییادتبا و  ضرف  رد 
.میجنس یم  لولعم  تلع و  نایم  هطبار  اب  ار  اهنآ  ام  هک 

( تلع  ) هدنهد فلا )

( لولعم تاذ   ) هدنریگ ب )

( لولعم تیعقاو  دوجو و  : ) هدش هداد  یش ء  ج )

( داجیا : ) لعف ماجنا  د )

، ود نیا  ایآ  .تسا  نآ  دوجو  هدش ، هداد  لولعم و  تاذ  هدـنریگ  میریگ ، یم  رظن  رد  ار  دوجو ) هدـش  هداد   ) و لولعم ) هدـنریگ   ) ادـتبا
فلَخ نیا  تشاد و  میهاوخ  لقتـسم  تیعقاو  ود  .دشاب  هتـشاد  تیعقاو  نآ ، دوجو  زا  لبق  لولعم  تاذ  رگا  دـنا ؟ لقتـسم  تیعقاو  ود 

تیعقاو بسک  زا  لـبق  لولعم  رگا  دـهد ، یم  ار  شا  تیعقاو  دوجو و  ماـمت  لولعم ، هب  تلع  دـش  هتفگ  تیلع  فیرعت  رد  اریز  تسا ،
لیکشت ار  يدحاو  تیعقاو  هدش ) هداد   ) و هدنریگ ) ، ) تیلع هطبار  رد  سپ  ْفلَخ .)  ) تسین لولعم  سپ  .دشاب  راد  تیعقاو  دوخ ،

.تسا هدومن  ضرف  يدحاو  تیعقاو  يارب  هک  تسا  نهذ  رابتعا  یگناگود  دنهد و  یم 
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و تیعقاو )  ) اـب طـقف  تلع  تروص  نیا  رد  .دـشاب  داـجیا )  ) زا ریغ  دوجوم )  ) رگا میریگ ؛ یم  رظن  رد  ار  دوـجوم )  ) و داـجیا ) ، ) لاـح
( هدنهد تیعقاو   ) تلع هک  تسا  انعم  نیدب  نیا  .تسا و  هداد  لولعم ) تاذ   ) هب ار  نآ  تسا و  هدرک  رارقرب  طابترا  یلقتسم  دوجوم ) )

لولعم تیعقاو  هک  تسا  نیا  لولعم  هب  تلع  نداد  تیعقاو  اـی  داـجیا  موهفم  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش ) هداد  تیعقاو   ) لوـلعم زا  ریغ 
يدـحاو تیعقاو  داجیا ،)  ) و هدـش ) هداد  (، ) هدـنریگ  ) موهفم هس  تسا و  نداد  دوجو  نیع  داجیا  سپ  .تسا  داجیا )  ) و هضافا )  ) نیع

.تسا لولعم ) دوجو   ) نآ دنهد و  یم  لیکشت  ار 

کی اریز  دـشاب ، لولعم  تیعقاو  نیع  دـناوت  یمن  نآ  میـسانش ، یم  لولعم )  ) هب هدـنهد ) دوـجو   ) ار نآ  میریگ و  یم  رظن  رد  ار  تلع 
لاحم و دوخ  سفن  رب  یـش ء  مدقت  دیآ و  یم  مزال  دوخ ) سفن  رب  یـش ء  مدقت   ) اریز دشاب  لولعم  مه  تلع و  مه  دناوت  یمن  یش ء 

.تسا هفدص )  ) فدارم

رگید تسا و  یلقتـسم  تیعقاو  هک  تسا  تـلع  یلّوا  دراد : یجراـخ  تـیعقاو  ْرما  ود  ضورفم ، رما  راـهچ  زا  ییاـهن  لـیلحت  رد  سپ 
.تسا دوجوم )  ) و داجیا ) (، ) هضافا  ) نیع هک  لولعم 

؟  تسیچ تّلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالمو  طانم 

هراشا

ّتلع هب  لولعم  زاین  ّتلع  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ تیّلع  مهم  لئاسم  زا  تسا ، ّتلع  هب  لولعم  يدـنمزاین  طانم  كالم و  زیچ  هچ  هک  نیا 
؟ دشاب ّتلع  زا  یشان  لولعم  هک  تسا  هدش  ثعاب  لولعم  ياه  یگژیو  زا  یگژیو  مادک  رگید ، یترابع  هب  تسیچ و 

راهچ بلاق  رد  ار  اه  نآ  ناوت  یم  هک  دـنا  هداد  شـسرپ  نیدـب  یخـساپ  دوخ  يرکف  ینابم  ساسارب  کـی  ره  ناـمّلکتم  ناـفوسلیف و 
: درک نایب  ریز  هیرظن 

( يّدام  ) یّسح هیرظن  . 1

هب دنمزاین  يدوجوم  ره  ینعی  .تسا  ندوبدوجوم » ،» ّتلع هب  زیچ  ره  زاین  كالم  هک  دـندقتعم  دـیدج  رـصع  نایارگ  هّدام  نویّـسح و 
تسا لاحم  تسا و  ّتلع 
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ّتلع زا  يزاین  یب  كالم  یتسین » ، » ناس نیدب  .تسا  زاین  یب  ّتلع  زا  مودعم  اهنت  .دشابن  دنمزاین  ّتلع  هب  یلو  دـشاب ، دوجوم  يزیچ 
تسه يدوجوم  مییوگب  رگا  .تسا  ندوب  لولعم  اب  مزالم  ندوب  دوجوم  تسا و  هژیو  یتّلع  لولعم  تسا ، دوجوم  هچ  ره  سپ ، .تسا 

.تسا لاحم  هفدص  میناد  یم  تسا و  هفدص  هب  داقتعا  يانعم  هب  نیا  تسین ، یتّلع  لولعم  هک 

یسرربو دقن 

: دیوگ یم  هیرظن  نیا  دقن  رد  يرهطم  یضترم  داتسا 

دوجوم و ندش  مودعم  ًاساسا  هکلب  تشاد ، دهاوخن  یتسرد  موهفم  تیّلع  اهنت  هن  میریذپب ، لالدتـسا  نیا  قبط  ار  هیرظن  نیا  رگا  الوا :
اریز دنک ؛ یمن  ادـیپ  انعم  لّوحت  رییغت و  تکرح و  داسف ، نوک و  نیاربانب ، .دوب  دـهاوخ  عنتمم  لاحم و  يرما  مودـعم ، ندـش  دوجوم 

.تسا رگید  تلاح  ندش  دوجوم  یتلاح و  ندش  مودعم  لقاال  روما  نیا  همزال 

ّهلدا اریز  تسا ، هیاـپ  یب  فیعـض و  ضرف  نیا  هک  تسا ، ّتلع  هب  جاـتحم  يدوجوم  ره  هک  تسا  ضرف  نیا  رب  ینبم  لـیلد  نیا  اـیناث :
نیرت فیرـش  نیرت و  یلاع  هک  نیقیّدـص ، هب  فورعم  ناهرب  ًاـصوصخم  دـنک و  یم  نشور  ار  هیرظن  نیا  نـالطب  ّلـک ، ءادـبم  دوجو 

تسا (1). بلطم  نیا  نیهارب 

ینامز ثودح  هیرظن  . 2

تسا و لاحم  هفدـص ، اریز  تسا ؛ ّتلع  هب  دـنمزاین  یثداح  ره  .تسا  ثودـح ) ، ) ّتلع هب  زاین  طانم  هک  تسا  نآ  رب  رگید  يا  هیرظن 
.تسا لاحم  دشاب ، تلع  یب  یثداح  هک  نیا 

دوجوم نآ  هدوب ، هشیمه  هک  دشاب  يدوجوم  رگا  و  تسا ، دنمزاین  یتّلع  هب  نامگ  یب  تسا ، هدـمآ  دـیدپ  سپـس  هدوبن و  يزیچ  رگا 
.تسا ّتلع  زا  زاین  یب  میدق و 
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.تسا تسرد  ثداح  يارب  اهنت  ّتلع  هب  يدنمزاین  تسا و  ینامز ) مدق  ، ) ّتلع هب  ندوبن  دنمزاین  طانم  سپ ،

یم ینامز  ثودـح  هب  ثداح  ار  وا  زج  دـنناد و  یم  میدـق  ار  لاـعتم  دـنوادخ  اـهنت  هک  تسا  یمالـسا  ناـمّلکتم  هب  قلعتم  هیرظن  نیا 
.دنرادنپ

یسرربو دقن 

ثودـح اریز  تسناد ؛ ّتلع  هب  لولعم  يدـنمزاین  طانم  ناوت  یمن  ار  ثودـح  دـنا ، هتفگ  ناملکتم  هیرظن  دـقن  رد  ناملـسم  ياـمکح 
مّدقم لولعم ) دوجو  فوصوم (  یلقع  ظاحل  زا  تسا و  دوجو  فصو  ثودح ، و  تسا ، مدع  هب  یـش ء  دوجو  تیقوبـسم  زا  ترابع 

.دشاب لولعم ) فوصوم (  رب  مدقم  دناوت  یمن  ثودح )  ) فصو نیاربانب  .تسا  ثودح )  ) فصو رب 

يوهام هیرظن  . 3

تیهام دوجو و  زا  بّکرم  هک  يدوجوم  ره  نیاربانب  .تسا و  تیهام )  ) زا يرادروخرب  ّتلع ، هب  يدنمزاین  طانم  يوهام ، هیرظن  ربانب 
نآ یـضتقم  اـی  دوجو  نیع  شتاذ  تسین و  یتیهاـم  ار  وا  تسا و  دوجولا  فرـص  هک  يدوـجوم  ره  و  تسا ، دـنمزاین  ّتلع  هب  تسا ،

.تسا زاین  یب  ّتلع  زا  تسا ،

يوهام هیرظن  لیلد 

: دوش یم  لیکشت  هجیتن  کیو  همدقم  ود  زا  لیلد  نیا 

تسخن همّدقم 

ًاتاذ تیهام  ور ، نیا  زا  تسا و  صاخ  ناکما  نامه  تبـسن  يواست  نیا  .تسا  ءاـضتقا  ـال  مدـع ، دوجو و  هب  تبـسن  ًاـتاذ  یتیهاـم  ره 
.تسا تیهام  مزاول  زا  ناکما ، و  تسا ، ّصاخ  ناکما  هب  نکمم 
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مود همدقم 

نیا .دبای  لیامت  اه  نآ  زا  یکی  هب  حِّجرم  نودب  تسا  لاحم  یلقع  ظاحل  زا  دشاب ، يواسم  یتبسن  ياراد  رگید  زیچ  ود  اب  هک  زیچ  ره 
.تسا لقع  هیلّوا  تایهیدب  زا  حجرم  الب  حّجرت  عانتما  دنیوگ و  حِّجرم ) الب  حّجرت  عانتما  لصا   ) ار لصا 

هجیتن

تـسا حِّجرم  هب  دنمزاین  شندش -  مودعم  ای  دوجوم  ینعی  اه -  نآ  زا  یکی  هب  تسا و  ءاضتقا  مدع ال  دوجو و  هب  تبـسن  یتیهام  ره 
.تسا تیهام  نآ  مدع  ای  دوجو  ّتلع  حِّجرم ، نیا  هک 

تیهام هک  تسا  تسرد  ییاـج  رد  ّتلع  زا  شـسرپ  .تسا  حّـجرمالب  حّـجرت  نوناـق  زا  یـشان  تیّلع  نوناـق  كاردا  هیرظن ، نیارباـنب 
زا يرادروخرب  ّتلع ، هب  يدـنمزاین  طانم  دوش و  مودـعم  ای  دوجوم  سپـس  دـشاب و  ءاـضتقا  ـال  مدـع ) دوجو و   ) فرط ود  هب  تبـسن 

.تسا دنمزاین  ّتلع  هب  ینکمم  ره  تسا و  ناکما  ّتلع  تیهام  .تسا  تیهام 

یسرربو دقن 

هتفگ نافوسلیف  دشاب ، ندوبن  دنمزاین  ای  يدنمزاین  كالم  دـناوت  یمن  و  تسا ، ضحم  يرابتعا  ینهذ و  يرما  یه ، ثیح  نم  تیهام ،
هن تسا و  دـحاو  هن  و  یّلک ، هن  تسا و  یئزج  هن  مودـعم ، هن  تسا و  دوـجوم  هن  تسین ، شیب  يراـبتعا  تاذ ، هبترم  رد  تیهاـم  دـنا ،

.ریثک

( يرقف ناکما   ) يدوجو رقف  هیرظن  . 4

لولعم تیوه  نیع  ّتلع ، هب  لولعم  يدنمزاین  تساداجیا و  دوجو و  تیوه  نیع  لولعم ، تیوه  هکنیا  رب  انب  يدوجو -  رقف  هیرظن  رد 
هب شا  يدنمزاین  يزیچ و  لولعم  تیعقاو  هک  تسین  نینچ  تسا و  دوجو )  ) دوخ یعقاو ، ِلولعم  تسا - 
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، دـنمزاین هیرظن  نیا  رد  .تسا  ّتلع  هب  طبر  يدـنمزاین و  نیع  لولعم ، تیوه  هکلب  دـشاب ، رگید  يزیچ  يدـنمزاین ، نیا  طانم  ّتلع و 
تسا و ّتلع  هب  يدنمزاین  نیع  لولعم ، تیوه  اریز  تساجبان ؛ ّتلع  هب  يدـنمزاین  طانم  ّتلع و  زا  شـسرپ  نیاربانب ، .تسا  زاین  نیع 
ای راهچ  ددع  ندوب  راهچ  .تسا  ّطخ  ّطخ ، ارچ  ای  تسا  راهچ  ددع  راهچ ، ددع  ارچ  میسرپب  هک  تسا  نیا  نوچ  نآ ، ّتلع  زا  شسرپ 

.تسین نآ  ّتلع  نتسج  یپ  هب  يزاین  تسا و  توبثلا  نیب  یش ء ، یتاذ  و  تساه ، نآ  یتاذ  طخ ، ندوب  طخ 

دوخ هک  ّتلع -  هب  لولعم  يدـنمزاین  طانم  زا  رگا  ساسا  نیا  رب  .تسا  تیهام  ندوب  يراـبتعا  دوج و  تلاـصا و  رب  ینتبم  هیرظن  نیا 
یـشسرپ نیا  تسیچ  تلع  هب  نآ  يدـنمزاین  طانم  هک  مینک  لا  ؤس  تسا  يرابتعا  هک  تیهام  هراـبرد  میـشوپب و  مشچ  تسا -  دوجو 

نیا زین  نآ  خـساپ  .تسا  يدـنمزاین  ّتلع  زا  ریغ  يدـنمزاین و  زج  يزیچ  يرابتعا ) لولعم  دـنمزاین (  اـج ، نیا  رد  اریز  تسا ؛ تسرد 
دوخ ندوب  مودعم  ای  يزاجم  ندوب  دوجوم  رد  تیهام  تسا و  يدوجو  رقف  انامه  ّتلع ، هب  تیهام  يزاجم  يدنمزاین  ّتلع  هک  تسا 

.تسا یجراخ  ّتلع  عبات 

تلاصا يانبم  رب  نوچ  هفـسلف  نیا  :» دـیوگ یم  دوجو  تلاصا  يانبمرب  اردـص و  ّالم  رظن  زا  يرقف  ناـکما  حیـضوت  رد  يرهطم  داتـسا 
ناکما یعون  هب  وا  ینعی  ترورض ؛ نیع  تسا و  رقف  نیع  دوجو ، هک  نیا  نآ  دنک و  یم  ادیپ  يرگید  لکش  هلئـسم  نیا  تسا ، دوجو 

، دهاوخ یمن  مه  رابتعا  ود  یّتح  .درادن  تافانم  چیه  ترورض  نیا  اب  يرقف  ناکما  نآ  هک  تسا  يرقف  ناکما  شمسا  هک  تسا  لئاق 
هب دوجو  بتارم  .ددرگ  یمرب  دوجو  بتارم  دوجو و  هب  هلئـسم  نوچ  .ترورـض  نیع  مه  تسا و  رقف  نیع  مه  یئیـش  راـبتعا  کـی  هب 
نآ .تسا  شدوخ  مّدـقم  هبترم  هب  زاین  تسا ، بوجو  هک  نیا  نیع  رد  تسا و  بوجو  تسا ، دوجو  هک  نیا  نیع  رد  هک  تسا  يوحن 

.(1) دنک » یم  ادیپ  يرگید  يانعم  ناکما  ًارهق  اجنآ  تقو 
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یلولعم یّلع و  تّیخنس 

: دیآ یم  تسدب  لیذ  جیاتن  لصا ، نیاربانب  .درادرب  رد  مهم  یجیاتن  هک  تسا  تیّلع  یّلک  لصا  زا  جتنم  مهم  لوصا  زا  تیخنس 

بـسانت تادوجوم  نایم  رگید ، یترابع  هب  دیآ .» یم  دـیدپ  نیعم  ّتلع  زا  اهنت  نیعم  لولعم  و  نیعم ، یلولعم  اهنت  نیعم ، یتّلع  زا  . » 1
ییاـه یگژیو  ياراد  ایـشا  .تسا  هژیو  یتّلع  زا  یـشان  یلولعم  ره  هژیو و  یلولعم  ءاـشنم  یتـّلع  ره  تسه و  هژیو  ییاـه  یگتـسباو  و 

.تشاد دنهاوخ  لابند  هب  نیعم  یجیاتن  نیعم ، تامّدقم  طیارش و  دننیعم و 

اذغ ندش ، ریـس  يارب  یـسک  ره  ای  دوردب ، وج  هک  درادن  راظتنا  دیورد و  دهاوخ  مدـنگ  دراکب ، مدـنگ  رگا  هک  دـناد  یم  یناسنا  ره 
یم یسک  ره  ای  و  دوش ، ریس  بآ  ندیشون  اب  هک  درادن  راظتنا  بآ و  ندیشون  هن  تسا ، يریـس  ّتلع  اذغ  هک  دراد  نیقی  دروخ و  یم 
نیا فیرعت  رد  امکح  .تخادرپ  بآ  ندیـشون  هب  ندش  داوساب  يارب  ناوت  یمن  تسا و  ندش  داوس  اب  ّتلع  ندـناوخ  سرد  هک  دـناد 

تسا (1). عنتمم  ریثک  زا  دحاو  رودص  دحاو و  زا  ریثک  رودص  دنا : هتفگ  نینچ  لصا ،

عیمج نم  دحاو  طیسب و  ناهرب ، مکح  هب  هک  ّلک -  ءادبم  زا  تادوجوم  رودص  هک  تسا  نیا  تیخنـس  لصا  جیاتن  زا  رگید  یکی  . 2
هژیو یماظن  رب  تسا -  تاهجلا 

راک رد  ...و  موس  مود و  لّوا ، لولعم  تادوجوم  شنیرفآ  رد  تسا و  بتارم  هلـسلس  ياراد  تادوجوم  قلخ  داجیا و  عادبا و  و  تسا ،
.رگید یخرب  ِضیفم  دنا و  ضیف  هطساو  تادوجوم  یخرب  تسا و 
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رد ار  نآ  یلو  تسا ، صخـشلاب )  دـحاو   ) لّوا هـجرد  رد  دـحاو ،)  ) هـملک زا  اـمکح  دارم   ) ص672 ج6 ، راـثآ ، هعومجم  ( . 1 - ) 1
فلتخم دارفا  هزادنا  ره  هک  تسا  نیا  عونلاب  دحاو  رد  نوناق  نیا  قدـص  زا  روظنم  دـنناد و  یم  قداص  يراج و  مه  عونلاب )  دـحاو  )

صخشلاب و دحاو  رب  دحاو  قدص  هب  هجوت  اب  .دوب  دنهاوخ  رت  هیبش  صاوخ  راثآ و  رظن  زا  دنشاب ، رتشیب  یعون  هباشت  ياراد  عون  کی 
طبترم و لولعم  یقیقح  دحاو  کی  اب  ّتلع ، یقیقح  دـحاو  ره  : ) درک نایب  نینچ  ار  هدـعاق  نیا  یّلک  هنوگ  هب  ناوت  یم  عونلاب  دـحاو 

( .دنطابترا رد  نیعم  راثآ  هلسلس  کی  اب  عونلاب ، دحاو  دارفا  زا  هتسد  ره  تسا و  هتسباو 
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طیارـش رد  تسا و  ناسکی  هباشم و  هراومه  تعیبط  هویـش  نایرج و  هک  تسا  نیا  عونلاب  دـحاو  رد  تیخنـس  لصا  جـیاتن  رگید  زا  . 3
.تسین ریذپانثتسا  هجو  چیه  هب  تسا و  یّلک  یلقع و  نوناق  لاثمالا ، مکح  دراد : يواسم  یجیاتن  هراومه  يواسم 

تّلع ماسقا 

: دنیوگ یم  نآ  حیضوت  رد  دندقتعم و  يروص  يّدام و  ییاغ ، یلعاف ، هناگراهچ  ياه  ّتلع  هب  وطسرا  زا  يوریپ  هب  ناملـسم  هفـسالف 
دنا و یلعاف  ای  یجراخ ، ياه  ّتلع  دنا و  يروص  يدام و  ياه  ّتلع  زا  ترابع  یلخاد  ياه  ّتلع  .یجراخ  ای  دنا  یلخاد  ای  اه  ّتلع 

.دنا ییاغ  ای 

ّتلع  - ) ناملسم هفـسالف  دزن  یتّلع -  نینچ  دشاب ، لولعم  هدنهد  ترورـض  دجوم و  تلع ، رگا  یفـسلف  موهفم  رد  یلعاف :» ّتلع  . » 1
نآ شخب  یتسه  لولعم و  ندـمآ  دـیدپ  يارب  یفاک  مزال و  طرـش  یلعاف ، ّتلع  .دوش  یم  هدـیمان  هّلقتـسم ) همات و  ّتلع   ) اـی یلعاـف )

.تسا هصقان  ّتلع  هّمات و  ّتلع  زا  معا  یفرع ، يانعم  رد  ّتلع  یلو  .تسا 

هب تسا « : هتفگ  تیاـغ  فیرعت  رد  يراوزبـس  موحرم  .دـیآ  یم  دوجو  هب  نآ  يارب  لولعم  هک  تسا  يزیچ  تیاـغ  ییاـغ :» ّتلع  . » 2
، درخب یملق  دهاوخ  یم  یسک  رگا  لاثم ، ناونع  هب  . (1) تسا » یلعاف  ّتلع  هدننک  مامت  لّمکم و  هک  دنا  هتفگ  ّتلع  ور  نآ  زا  تیاغ 
هب .صقان  تسا و  هّوقلاب  لعاف  اهنت  ییاـغ ، ّتلع  نودـب  یلعاـف ، ّتلع  .درخ  یم  سپـس  دـنک و  یم  روصت  ار  شدوس ) ملق و   ) تسخن

ّتلع دـننام  زین  یلعاف  ّتلع  ییاغ و  ّتلع  : ) دـنا هتفگ  امکح  .دـسر  یم  تیلعف  هب  یلعاف  ّتلع  هک  تسا  ییاغ  ّتلع  اب  رگید  یترابع 
یلعف ره   » ییاغ ّتلع  لصا  ربانب  تسا (2) . یلعاف  تلع  ّممتم  لّمکم و  یئاغ ، ّتلع  ...دـنراد  تدـحو  یعون  يروص ، ّتلع  يّدام و 

دنا یبسن  رما  ثبع  قافتا و  دهد و  یم  ماجنا  یتیاغ  فده و  يارب  ار  دوخ  راک  یلعاف  ره  دـیآ و  یم  دوجو  هب  یفدـه  تیاغ و  يارب 
صاخ یفده  يوس  هب  ناسنا  یتسه و  ناهج  ّلک  و 
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(1) تسا .» يدوجوم  ره  یتاذ  تیصاخ  فده  هب  هجوت  تسا و  رادفده  یتسه  دنک و  یم  تکرح 

: تسا هتفر  راک  هب  ریز  يانعم  ود  زا  یکی  هب  یفسلف  حالطصا  رد  هّدام )  ) هملک يّدام :» ّتلع  . » 3

نآ هک  تسا  هّدام  هب  قوبسم  یثداح  ره  هک  دننآرب  هفـسالف  .دننک  یم  فیرعت  یـش ء  دادعتـسا  هّوق و  لماح  هب  ار  هّدام  یهاگ  فلا )
يرابتعا هب  دـنیوگ و  یم  هّدام  يرابتعا  هب  ار  یـش ء  دادعتـسا  لصاح  هّدام و  و  تسا ، یـش ء  هّوقلاب  دوجو  دادعتـسا و  لـصاح  هّداـم 

.يدام ّتلع  رگید ،

تروص هّدام و  زا  بّکرم  ار  مسج  ءاّشم ، يامکح  هژیو  هب  ناملـسم ، هفـسالف  .تسا  تروص  ّلحم  هّدام ، زا  روظنم  رگید  یهاـگ  ب )
، تسا تروص  هّدام و  زا  بّکرم  مسج  هک  اج  نآ  زا  دریذـپ و  یم  تیلعف  تروص و  هک  تسا  يزیچ  انعم ، نیا  رد  هّداـم  دـنناد و  یم 

.تسا يّدام  ّتلع  مسج ، هب  تبسن  هّدام 

هب ناسنا  هک  تسا  یتلاح  لکش و  ای  تسا و  لولعم )  ) یـش ء تیلعف  كالم  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  تروص ) «: ) يروص ّتلع  . » 4
.دهد یم  یجراخ  هّدام 
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سرد هصالخ 

مامت لولعم  نآ  رد  هک  دهد  یم  رارق  لولعم  ار  يرگید  ّتلع و  ار  یکی  هک  تسا  زیچ  ود  نایم  هطبار  يا  هنوگ  تیّلع  تیّلع : فیرعت 
.دریگ یم  تلع  زا  ار  دوخ  یتسه 

.تسا ّتلع  ياراد  دوجولا  نکمم  دوجوم  هدیدپ و  ره  تیّلع ، لصا  ربانب 

، یّسح هاگدید  زا  ّتلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالم  نآ ، رد  تسا و  تیّلع  مهم  لئاسم  زا  هلئسم  نیا  ّتلع : هب  لولعم  يدنمزاین  طانم 
.تسا هدش  هدیزگرب  تسا ، يِرقف ) ناکما   ) ای يدوجو ) رقف   ) هک هیلاعتم ، تمکح  رظن  هتشگ و  نییبت  یفسلف  یمالک و  یلقع ،

تسا روهشم  دحاولا )  ) نوناق هب  هفسلف  رد  نوناق  نیا  .تسا  تیخنس ) لصا  ، ) دیآ یم  مهارف  تیّلع  لصا  زا  هک  مهم ، نیناوق  زا  یکی 
.تسا لاحم  ریثک  زا  دحاو  رودص  دحاو و  زا  ریثک  رودص  نیاربانب ، هک 

ياه ّتلع  .دـنا  هدرک  میـسقت  یجراخ  یلخاد و  ياـه  ّتلع  هب  ار  ایـشا  رد  رث  ؤم  ياـه  ّتلع  وطـسرا ، زا  يوریپ  هب  ناملـسم  هفـسالف 
.تسا ییاغ  یلعاف و  ّتلع  زا  ترابع  یجراخ ، ياه  ّتلع  دنا و  يروص  ّتلع  يّدام و  ّتلع  نامه  یلخاد 

شسرپ

.دینک فیرعت  ار  تیّلع  . 1

.دینک نایب  فلتخم  ياه  هاگدید  ساسارب  ار  ّتلع  هب  لولعم  يدنمزاین  كالم  . 2

.دیهد حیضوت  ار  یلولعم  یّلع و  تیخنس  . 3

.دینک نایب  ار  تیخنس  لصا  لیالد  . 4

.دیهد حیضوت  ار  اه  نآ  هدرب ، مان  ار  ّتلع  ماسقا  عاونا و  . 5
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دوجولا بجاو  .15

هراشا

سرد فادها 

: هوژپ شناد  سرد  نیا  نایاپ  رد  دور  یم  راظتنا 

.دنادب ار  دوجولا  بجاو  فیرعت  ( 1

.دشاب انشآ  دوجولا  بجاو  نوگانوگ  تایرظن  اب  ( 2

.دسانشب ار  ناکماو » بوجو  يونیس «  ناهرب  ( 3

.دنادب ار  اردصالم  نیقیدص  ناهرب  ( 4

.دشاب انشآ  دوجولا  بجاو  تافص  دروم  رد  نیملکتمو  هفسالف  تایرظن  اب  ( 5

فیرعت

هراشا

يانبم هب  هجوت  اب  ناملکتم -  نافوسلیف و  دشابن ، دوجوم  تسا  لاحم  تسا و  يرورض  شدوجو  هک  تسا  يدوجوم  دوجولا » بجاو  »
هراـب نیا  رد  اـه  هیرظن  یخرب  .دـنراد  رظن  فـالتخا  دوجولا  بجاو  فیرعت  رد  دوجو ) بوـجو   ) كـالم طاـنم و  رد  ناـنآ -  يرکف 

: زا دنترابع 

نایارگ هّدام  هیرظن  . 1

زا هک  یکالم  هب  يّدام و  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  تاـملک  رد  بوخ  یتقو  اـما  دـنرکنم ، ار  دوجولا  بجاو  ناـیارگ  هّداـم  هک  نیا  اـب 
: تسا لکـش  ود  نیا  زا  یکی  هب  دوجولا  بجاو  زا  ناشفیرعت  رّوصت و  هک  دید  میهاوخ  مینک  یم  تقد  دنا ، هداد  هئارا  دوجو  بوجو 

(1)

ص:155
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هدـش دوجولا  بجاو  ور  نآ  زا  دوجولا  بجاو  .تسا  هتفای ) ناماسدوخ   ) و هتخاسدوخ ) (، ) زاـسدوخ دوجوم  ، ) دوجولا بجاو  فلا )
قلاخ عناص ، دوخ  وا  ینعی  تسوا ؛ دوخ  ّتلع  .تسا  ّتلع  ياراد  زین  دوجولا  بجاو  ناس ، نیدب  .تسا  دوخ  هدنزاس  دوخ ، هک  تسا 

.لولعم مه  تسا و  ّتلع  مه  دوجولا  بجاو  رگید ، یترابع  هب  تسا و  شیوخ  هدنروآ  دیدپ  و 

هن هک  تسا  يا  هدـیدپ  دوجولا  بجاو  رگید ، یتراـبع  هب  تسین ؛ يا  هدـنروآ  دـیدپ  ار  نآ  هک  تسا  يا  هدـیدپ  دوـجولا  بجاو  ب )
تیّلع نوناق  رد  ییانثتـسا  وا  یلو  دراد ، يا  هدنروآدیدپ  ّتلع و  وا  زج  يا  هدیدپ  ره  .تسا  هدیرفآ  ار  وا  رگید  يدوجوم  هن  و  دوخ ،

.تسا

ناملسم نامّلکتم  هیرظن  . 2

هک تسین  ینامز  هدوب و  هشیمه  يدبا ، یلزا و  تسا  یتاذ  دوجولا  بجاو  دـنیوگ : یم  دوجولا  بجاو  فیرعت  رد  ناملـسم  نامّلکتم 
.تسا يزاین  یبو  انغ  طانم  ْمَِدق ، تسا و  يدنمزاین  طانم  كالم و  ثودح ، ناملکتم ، رظن  رد  دشاب (1) . هدوبن 

ناملسم نافوسلیف  هیرظن  . 3

اب شتاذ  تبـسن  هک  تسا  زاـین  یب  ینغ و  تسا  یتاذ  دوـجولا  بجاو  هک  دـنا  هتفگ  دوـجولا  بـجاو  فـیرعت  رد  ناـفوسلیف  روـهمج 
فرـص وا  تسا ، یتـسه  نیع  هک  تسا  یتاذ  دوجولا  بجاو  رگید ، یتراـبع  هب  تسا و  لاـحم  وا  رب  مدـع  تسا و  يرورـض  دوـجو ،

.درادن هار  وا  رد  مدع  تسا و  دوجولا 

اردص ّالم  هیرظن  . 4

دوجولا فرـص  دوجولا و  نیع  وا  تاذ  .تسا  دوجولا  يرورـض  دوجولا ، بجاو  هیلاعتم ، تمکح  ناوریپ  اردـص و  ّـالم  هاـگ  رظن  رد 
.تسا هتاذب  دوجولا  بجاو  يواسم  وه ) ثیح  نم   ) دوجو تقیقح  رگید ، یترابع  هب  تاذ و  هب  مئاق  تسا  يدوجوم  وا  تسا و 
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صقان ندوب ، قیقد  نیع  رد  ار  روهمج  هیرظن  تسردان و  دوجو ، بوجو  طانم  كالم و  فیرعت و  رد  ار  نامّلکتم  هیرظن  اردـص  ّـالم 
.دشاب یلاعت  يراب  تاذ  بوجو  كالم  دناوت  یمن  ندوب  یقیقح  دوجوم  دیوگ : یم  هفسالف  هیرظن  دقن  رد  وا  .دناد  یم 

دوجولا بجاو  یفسلف  تابثا 

قیقحت و هب  نادـب  طوبرم  لـئاسم  ضراوع و  ماـکحا و  رد  هفـسالف  تسا و  دوجو  قلطم  یلوا ، هفـسلف  عوـضوم  تشذـگ ، هک  ناـنچ 
.تسا قلطم  دوجوم  ای  دوجولا  بجاو  ثحبم  یلوا ، هفسلف  ّمهم  ثحابم  زا  یکی  .دنزادرپ  یم  ثحب 

دوجولا بجاو  تابثا  رد  یفسلف  ياه  هار 

هراشا

: دیناجنگ هتـسد  هس  رد  ناوت  یم  ار  اه  هار  نیا  هک  دـنا  هتخادرپ  دوجولا ) بجاو   ) تابثا هب  نوگانوگ  ییاه  هار  زا  ناملـسم  نافوسلیف 
.ییاردص هار  ییانیس 3 . هار  ییوطسرا 2 . هار  . 1

« تکرح ناهرب   » ای ییوطسرا  هار  . 1

ناهرب هصالخ  تسا  تکرح ) ناهرب   ) هب روهـشم  تسا ، هدرک  هماقا  تعیبط  ياروام  ادخ و  دوجو  تابثا  يارب  وطسرا (1) هک  یناهرب 
: تسا نینچ  وا 

.تسا كّرحتم  تعیبط  تسه و  یتکرح  ملاع ، رد  م 1 .

.تسا كّرحتم  زا  ریغ  كّرحم  نآ  تسا و  دنمزاین  كّرحم  هب  تکرح  نامز  رد  یکّرحتم  ره  م 2 .

للع لسلـست  نوچ  دشاب ، كّرحتم  رگا  دسر و  یم  تابثا  هب  بولطم  دشاب ، تباث  رگا  .تباث  ای  تسا ، كّرحتم  دوخ  ای  كّرحم  م 3 .
.تسا لاحم  هبّترتم  روما  رد  یهانتمان 

.دوش یهتنم  كّرحتم  ریغ  یکّرحم  هب  ماجنارس  دیاب  كّرحتم  سپ  هجیتن :

ص:157

( ریغتم وه  اـمب  مسج   ) هراـبرد هک  تسا  یـسک  یعیبـط ، فوسلیف  یعیبـط ، یفوسلیف  مه  هدوب و  یهلا  یفوـسلیف  مه  وطـسرا  ( . 1 - ) 1
صـصختم یهلا  هفـسلف  نف  رد  هک  تسا  یـسک  یهلا  فوسلیف  .دشابن  هاوخ  دـشاب و  دـقتعم  تعیبط  ياروام  هب  هاوخ  دـنک  یم  ثحب 

.دشابن ای  دشاب  دقتعم  دنوادخ  هب  لاح  دزادرپ ؛ یم  ثحب  هب  دوجوم  وه  امب  دوجوم  هرابرد  تسا و 
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اهنت هکلب  دنک ، یمن  تابثا  ار  دوجولا  بجاو  ندوب ، مامت  ضرف  هب  ناهرب  نیا  دـیوگ : یم  ناهرب  نیا  هرابرد  يرهطم  یـضترم  داتـسا 
دنک (1). یم  تابثا  ار  تعیبط  ءاروام 

« بوجو ناکما و  ناهرب   » ای يونیس  هار  . 2

نیقیّدص ناهرب  ای  ناهرب  نیرتهب  ار  نآ  هتخادرپ و  دوجولا  بجاو  تابثا  هب  تاهیبنتلاو (2) تاراشالا  باتک  مراهچ  طمن  رد  انیس  نبا 
: تسا نینچ  ناهرب  هصالخ  .تسا  هدیمان 

.تسه ناهج  رد  یتادوجوم  ای  دوجوم  ًالامجا  یتیعقاو و  م1 .

نکمم دـشاب ، نکمم  رگا  دـسر و  یم  تابثا  هب  بولطم  دـشاب ، بجاو  رگا  .نکمم  ای  تسا  بجاو  اـی  یلقع ، رـصح  هب  دوجوم ، م2 .
، تسا لاحم  هدجوم  یلعاف و  للع  یهانتمان  لسلست  نوچ  تسا و  دنمزاین  هّمات  هدجوم و  یتّلع  هب  دوجولا 

دنوش (3). یهتنم  هتاذب  دوجولا  بجاو  هب  اهدوجولا  نکمم  دیاب  سپ  هجیتن :

« نیقیّدص ناهرب   » ای ییاردص  هار  . 3

اب زین  هیلاـعتم  تمکح  ناوریپ  .تسا  هتـسناد  ناـهرب  نیرتـهب  ار  نآ  هدرک و  هماـقا  اردـص ) ّـالم   ) يزاریـش نیدـلاردص  ار  ناـهرب  نیا 
ار يرهطم  یضترم  داتسا  ریرقت  هیبوبرلادهاوش (4) و  زا  ار  اردص  ّالم  ریرقت  اج  نیا  رد  .دـنا  هتخادرپ  شنایب  هب  نوگانوگ  ییاهریرقت 

.مینک یم  نایب  هموظنم  حرش  زا 

تسا نینچ  هیبوبرلا  دهاوش  ریرقت  هصالخ 

.تسه يدوجوم  نامگ ، یب  م 1 .

.تسین ای  تسا و  ّقلعتم  ریغ  هب  ای  لّوا ، میسقت  رد  ًاتاذ و  دوجوم ، نیا  م 2 .

ص:158

ص963. ج6 ، راثآ ، هعومجم  ( . 1 - ) 1
ص 66 ج 3 ، تاهیبنتلاو ، تاراشالا  ( . 2 - ) 2

 ( ناکما  ) رب یکّتم  ار  نآ  هدرمـشن و  نیّقیّدـص )  ناهرب   ) ناهرب نیرتهب  ار  انیـس  نبا  ناهرب  رعاـشم ، باـتک  رد  اردـص  ّـالم  ( . 3 - ) 3
.دوش هماقا  ناهرب  وا  دوجو  تاذ و  رب  ادخ  تاذ  زا  اهنت  هک  دناد  یم  نآ  ار  نیقیّدص  ناهرب  وا  .تسا  تایهام  صاوخ  زا  هک  هتسناد 

60 ص 58 -  حلصم ، داوج  اردص ،) الم   ) هیبوبرلا دهاوشلا  ریسفت  همجرت و  ( . 4 - ) 4
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.ریغ هب  مئاق  دوجولا و  نکمم  ای  و  تاذ ) هب  مئاقو   ) تسا دوجولا  بجاو  ای  قَّلعتم  دوجوم ، م 3 .

دوجولا بجاو  مزلتسم  تیاهن  رد  دشاب ، ریغ  هب  قلّعتم  دوجولا و  نکمم  رگا  دوش و  یم  تباث  بولطم  دشاب ، دوجولا  بجاو  رگا  م4 .
.تسا

.تسا ینتبم  یکیکشت  تدحو  دوجو و  تلاصا  ینعی  ییاردص ، هفسلف  یساسا  لصا  ود  رب  نیقیّدص  ناهرب 

: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  تسا  هدرک  ریرقت  ار  روکذم  ناهرب  زین  يرهطم  یضترم  داتسا 

.تسه يدوجوم  نامگ ، یب  م 1 .

(. تسا يرابتعا  تیهام  و   ) تسا ققحت  نیع  لیصا و  دوجو ، م 2 .

تقیقح نآ  هب  همه  تسه ، تیعقاو  تقیقح و  هچ  ره  دـشاب و  دـحاو  هک  تسا  نآ  یـضتقم  ًاـتاذ  دوـجو ) ینعی   ) تـقیقح نـیا  م 3 .
(. درادن یناث  سپ ، .تسوا  تایّلجت  نوؤش و  ای  دوجو  تقیقح  تسه ، هچ  ره  و   ) ددرگ یمزاب  ینادحو 

ّقلعتم و دشاب ، نکمم  رگا  دوش و  یم  تباث  ام  بولطم  دشاب ، بجاو  رگا  .نکمم  ای  تسا و  بجاو  ای  ًاتاذ )  ) دحاو تقیقح  نیا  م 4 .
مئاق نادب  ات  درادن  یناث  دوجو ، ِتقیقح  هک  تسا  نیا  مود  همّدقم  اریز  تسا ؛ ریاغم  مود  همّدقم  اب  ضرف  نیا  یلو  .تسا  ریغ  هب  مئاق 

.دوش

: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  هک  دراد  ياه  یگژیو  نیقیّدص  ناهرب 

یـسک ضرف  هب  درادن و  لسلـست  رود و  عانتما  هب  دانتـسا  هب  يزاین  ناهرب  نیا  هک  تسا  نیا  نیقیدص  ناهرب  ياه  یگژیو  زا  یکی  . 1
.دوش یمن  دراو  یللخ  ناهرب  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  دیدرت  لسلست  رود و  عانتما  رد 

هب تسا و  هتفرگن  رارق  دوجولا  بجاو  تاذ  تابثا  يارب  هطساو  تاقولخم  زا  یقولخم  چیه  ءایشا و  زا  یئیـش  چیه  هک  نیا  رگید  و  . 2
تسا (1). هتفرگن  رارق  قح  تاذ  تابثا  هطساو  ملاع ؛ رگید  ترابع 

ص:159

 (. یقرواپ  ) ص490 نامه ، ( . 1 - ) 1
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ًالثم شتافـص -  ماکحا و  مه  دوجو و  مه  ناهرب  کی  اـب  هک  تسا  نیا  ییاردـص  نیقیّدـص  ناـهرب  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی  . 3
ناهج رد  يدوجولا  بجاو  هک  دننک  یم  تباث  اهنت  نیهارب  رگید  انیـس و  نبا  ناهرب  یلو  دوش ، یم  تباث  لاعتم -  دنوادخ  تینادحو 

ای تسا  دّرجم  و  ددـعتم ، ای  تسا  دـحاو  ایآ  تسا و  یماکحا  هچ  ياراد  دوجولا  بجاو  هک  نیا  و  تسین ، وا  زا  یلاخ  ناهج  تسه و 
.دسر تابثا  هب  رگید  ینیهارب  اب  دیاب  يّدام ،

دوجولا بجاو  ماکحا 

دوجولا بجاو  تافص  ماکحا و  رایعم  . 1

يارب يّدام  تادوجوم  .تسا  توافت  يّدام  تادوجوم  اب  تادّرجم ) رگید  و   ) دوجولا بجاو  نایم  ماکحا ، تافـص و  هب  فاـصتا  رد 
یترابع هب  دشابن و  عنتمم  فوصوم )  ) دوجوم نآ  يارب  تفـص  هک  نیا  تسخن  دندنمزاین : طرـش  ود  هب  ماکحا  تافـص و  هب  فاصتا 

دیز هک  نیا  يارب  لاثم ، ناونع  هب  دشاب ؛ دوقفم  عناوم ، دوجوم و  یجراخ ، طیارـش  هک  نیا  مود  دـشاب و  ّماع  ناکما  هب  نکمم  رگید ،
عناوم دیآ و  مهارف  شیارب  ملع  لیصحت  طیارش  هک  تسا  مزال  مه  دشاب و  نکمم  وا  يارب  ملع  تفـص  هک  تسا  مزال  مه  دوش ، ملاع 

یشحو ناسنا  کی  و  تسا ، تسخن  طرش  دقاف  ندش ، ملاع  ملع و  هب  تبـسن  میریگب ، رظن  رد  ار  یگنـس  رگا  .ددرگ  یفتنم  لیـصحت 
.تسا مود  طرش  دقاف 

مدـع  ) و ناکما )  ) نآ تسا و  زاین  طرـش  کی  هب  اهنت  اه  نآ  هژیو  تافـص  هب  دّرجم  تادوجوم  رگید  دوجولا و  بجاو  فاصتا  يارب 
تسا (1). عانتما )

بجاو تافص  تیفیک  . 2

: دنا هیرظن  هس  ياراد  بجاو  تافص  تیفیک  دوجو و  لصا  هرابرد  نامّلکتم  نافوسلیف و 

طیسب تاهج  مامت  زا  دوجولا  بجاو  نوچ  هک  دننآرب  هلزتعم  هلزتعم : هیرظن  .1

ص:160

.دوش یم  دوجولا  نکمم  دوجولا و  بجاو  لماش  هک  تسا  ندوبن  عنتمم  نآ  تسا و  ماع  يانعم  هب  ناکما ، زا  روظنم  ( . 1 - ) 1
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تافـص و زا  ّرثکت  تسا و  ّرثکت  يا  هنوگ  مزتلـسم  تفـص  زا  يرادروخرب  اریز  ددرگ ؛ یمن  فوصوم  یتفـص  چـیه  هب  تسا ، تاذـلا 
رایـسب ییانـسح  ءامـسا  تافـص و  زا  میرک ، نآرق  هژیو  هب  یمالـسا  سّدـقم  عبانم  نوچ  رگید  ییوس  زا  تسا و  تاقولخم  تاّصتخم 

حرط ار  تباین )  ) راچان هب  دـنزاس ، هارمه  یمالـسا  عبانم  اب  ار  دوخ  دـیاقع  هک  نیا  يارب  هلزتعم  دـنا ، هدرک  دای  لاـعتم  دـنوادخ  يارب 
دجاو تاذ  نوچ  ییاـه  یگژیو  ياراد  شتافـص  زا  يراـع  تاذ  تسا ، يراـع  یتفـص  ره  زا  قح ، تاذ  دـنچ  ره  دـنا ، هتفگ  هدرک و 

تسور (1). نیمه  زا  تسا  هدش  رکذ  رایسب  یتافص  لاعتم ، دنوادخ  يارب  یمالسا  عبانم  رد  هک  نیا  تسا و  تافص 

فصتم قح  تاذ  .دنا  هدرمشرب  لاعتم  دنوادخ  يارب  رایسب  یتافص  یمالـسا  سّدقم  عبانم  هک  نانچ  دننآرب  هرعاشا  هرعاشا : هیرظن  . 2
نوچ دـننآ و  رب  دـیاز  قح و  تاذ  اـب  ریاـغم  تافـص  نیا  تسا ، فوـصوم  زا  ریغ  تفـص  هک  اـج  نآ  زا  تسا و  تافـص  يا  هراـپ  هب 

بجاو تشه  هب  هرعاـشا  .دنتـسه  دوجولا  میدـق  دوجولا و  بجاو  زین  تافـص  نیا  تسا ، دوـجولا  میدـق  دوـجولا و  بجاو  دـنوادخ 
دنیوگ (2). یم  هینامث ) يامدق   ) ار اه  نآ  دندقتعم و  میدق  دوجوم  دوجولا و 

تاذ هک  تسین  کش  ور ، نیا  زا  هدش و  هدرمـشرب  لاعتم  دـنوادخ  يارب  رایـسب  یتافـص  یمالـسا  سّدـقم  عبانم  رد  امکح : هیرظن  . 3
تافص مامت  هک  تسا  هدش  تباث  هکلب  دشاب ، فوصوم  اب  ریاغم  تفص ، هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  یلو  تسا ، تافص  ياراد  بجاو 

هک هدیـسر  تاـبثا  هب  هفـسلف  رد  .دنتـسه  دوـجولا  نکمم  دوـجولا و  بجاو  تاذ  نـیع  نـکمم ، تافـص  یخرب  زین  بـجاو و  یتوـبث 
هک تسا  نیا  تـسا  لاـحم  هـچنآ  دـشاب و  فـصتم  رامـشُرپ  یمیهاـفم  تافـص و  هـب  دـناوت  یم  ینیع  يدوـجوم  دـحاو و  یقادـصم 
زا تافـص  هب  یلاعت  يراب  تاذ  فاصتا  .دبای  عازتنا  دحاو  یموهفم  نیابتم ، تاّرثکتم  زا  دشاب و  ریثک  وه  امب  ریثک  قادصم  يدوجوم 

تافص هب  فاصتا  عون 

ص:161

ص245-250 بهاذملا ، قرفلا و  یف  تاسارد  ص 453 -  ج1 ، یفسلفلا ، رکفلا  هأشن  ( . 1 - ) 1
ص 739 ج8 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  هرئاد  ( . 2 - ) 2
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نآ هک  ددرگ  فصتم  نوگانوگ  میهافم  تافـص و  يا  هراپ  هب  دـنوادخ  تاذ  هک  تسین  نایمرد  یعناـم  چـیه  تسین و  نیاـبتم  ّرثکتم 
قح تاذ  هک  تسا  نیا  تسا  لاحم  هچنآ  .دنـشاب  رگیدـکی  نیع  لاـعتم و  دـنوادخ  تاذ  نیع  دودـحمان و  قح ، تاذ  دـننام  تاـفص 

دبای (1). عازتنا  دحاو  یموهفم  اه  نآ  زا  دشاب و  نیابتم  ددعتم  تافص  ّلحم 

وا رد  تسه ، زین  یهانتمان  ضحم ، دوجو  نیا  تسا و  ضحم  دوجو  رگید ، یترابع  هب  دوجو و  فرص  دوجولا ، بجاو  هک  اج  نآ  زا 
تحب و دوجو  هک  قح ، تاذ  هبترم  رد  یتیدودـحم  چـیه  تسا و  یهانت  رب  عرف  ینیابت  ددـعت  اریز  تسا ؛ لاـحم  ّرثکت  ددـعت و  ضرف 
، تاذ دـننام  دـنبای ، یم  عازتـنا  دوـجولا  بـجاو  تاذ  زا  هـک  یتافــص  ماـکحا و  نـینچمه ، .درک  ضرف  ناوـت  یمن  تـسا ، یهاـنتیال 

.دنتسه زین  رگیدکی  نیع  ور  نیا  زا  دنتاذ و  نیع  زین  دندودحمان و 

دوجولا بجاو  یتوبث  تافص  تخانش  ياه  هار  . 3

: دنا هتسد  هس  رب  یهلا  تافص  ناملسم  يامکح  رظن  زا 

.تردق تایح و  ملع ، دننام  یتوبث ؛ یتاذ و  تافص  لّوا - 

هب یبلس  تافص  سپ  توبث  ینعی  بلس ؛ بلس  دنبلس و  بلس  تافص ، نیا  دندرگ و  یمزاب  مدع  صقن و  هب  هک  یبلس ؛ تافص  مود - 
.دندرگ یم  زاب  یتوبث  تافص 

ییاه هار  زا  ناملکتم  نافوسلیف و   ... »و یفاش تیمم « » یحم « »  « » قزار «، » قلاخ  » دننام دـنا ؛ یبسن  تافـص  هک  یلعف  تافـص  موس - 
: تسا هدرک  نایب  نینچ  هار  ود  زا  یئابطابط  همّالع  هک  نانچ  دنا ؛ هتخادرپ  یتاذ  تافص  تابثا  هب  نوگانوگ 

.تسین لامک  دقاف  لامک  یطعم  تسا و  تالامک  همه  یطعم  ناهج ، شخب  یتسه  . 1

هنوگره ياراد  يدوجوم  نینچ  تسا و  قلطم  تیعقاو  ، ناهج شخب  یتسه  . 2

تسا (2). تیلعف  هنوگره  لامک و 

ص:162

.نامه ( . 1 - ) 1
ص 1029. ج 6 ، راثآ ، هعومجم  ص359 ؛ ج1 ، یتشهب ، دمحا  تاهیبنتلا ) تاراشالا و   ) مراهچ طمن  حیضوت  حرش و  ( . 2 - ) 2
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سرد هصالخ 

.دشابن دوجوم  وا  هک  تسا  لاحم  تسا و  يرورض  دوجولا  بجاو  دوجو 

.تسا رظن  فالتخا  ناملکتم  نافوسلیف و  نایم  دوجو ) بوجو   ) رد طانم  كالم و  هرابرد 

.دنرادنپ یم  ّتلع  یب  هتخاسدوخ و  يدوجوم  ار  دوجولا  بجاو  نایارگ ، هّدام 

.دنناد یم  دوجولا  فرص  ار  وا  هفسالف  روهمج  و  يدبا ، یلزا و  يدوجوم  نامز و  زا  دّرجم  ار  وا  نامّلکتم 

یقیقح يدوجوم  هتاذب ، دوجوم  .دنرامـش  م-ي  هتاذـِل )  ) و هتاذـب )  ) دوجوم ار  دوجولا  بجاو  هیلاعتم ، تمکح  ناوریپ  اردـص و  ّالم 
.تسا ّتلع  زا  زاین  یب  هک  تسا  يدوجوم  هتاذل  دوجوم  و  يرابتعا ،) هن   ) تسا

.تسا یفسلف  تابثا  ینیقی ، ياه  هار  زا  یکی  .دسر  یم  تابثا  هب  نوگانوگ  ییاه  هار  زا  لاعتم  دنوادخ  ای  دوجولا  بجاو  دوجو 

.دنا هتخادرپ  راک  نیدب  ییاردص  يونیس و  ییوطسرا ، هار  نوچ  ییاه  هار  زا  هفسالف 

.تسا یفسلف  تابثا  هار  نیرتهب  ینتبم و  ییاردص  هفسلف  رب  هک  تسا  روهشم  نیقیّدص  ناهرب  هب  ییاردص  هار 

دوجوم و چیه  ناهرب  نیا  رد  ب ) تسین ؛ ینتبم  لسلـست  رود و  عانتما  رب  ناهرب  نیا  فلا ) تسا : یگژیو  ود  ياراد  نیقیّدـص  ناهرب 
.تسا هتفرگن  رارق  دوجولا  بجاو  تاذ  تابثا  طسو  ّدح  هطساو و  يوهام ، یموهفم  چیه  زین  یقولخم و 

لصا رد  ناملکتم  دنا و  هدرک  صخشم  ار  تافص  نیا  رایعم  ناملسم  هفسالف  تسا و  هژیو  یماکحا  تافـص و  ياراد  دوجولا  بجاو 
رگید يا  هیرظن  حرط  هـب  ناـملکتم  ياـه  هـیرظن  دـقن  نمـض  ناملـسم  هفـسالف  هدرک و  حرطم  ار  یتارظن  تافـص ، تـیفیک  دوـجو و 

.دنا هتخادرپ 

ص:163
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شسرپ

.دیسیونب ار  دوجولا  بجاو  فیراعت  زا  یخرب  . 1

.دینک نایب  ار  انیس  نبا  بوجو ) ناکما و   ) ناهرب . 2

.دیربب مان  ار  نآ  ياه  یگژیو  دیسیونب و  صیخلت  هب  ار  اردص  ّالم  نیقیّدص ) ناهرب  . ) 3

.دیسیونب بجاو  تافص  تیفیک  هرابرد  ار  ناملکتم  هفسالف و  ياه  هیرظن  . 4
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عبانم تسرهف 

.میرک نآرق 

ات لوا  دلج  مق ، يوفطصم ، تاروشنم  لّوا ، پاچ  اردص ،) الم   ) يزاریش یماوق  نیدلاردص  میهاربا  دمحم ب-ن  هعبرالا ، رافسالا  . 1
.مهن

.1375 نارهت ، هیارآ ، تاراشتنا  مراهچ ، طمن  حیضوت  حرش و  یتشهب ، دمحا  رتکد  تاهیبنتلا ، تاراشالا و  . 2

(. .ه ق  ) 1404 مق ، یمالسا ، شناد  رشن  تاراشتنا  یئابطابط ، نیسحدمحم  همکحلا ، هیادب  . 3

لوا و دلج  ، ) 1375 نارهت ، شورس ، تاراشتنا  يوبتجم ، نیدلا  لالج  دیس  مجرتم  نوتسلپاک ، کیردرف  نوتسلپاک ، هفـسلف  خیرات  . 4
( .مجنپ

(. .ه ق  ) 1407 نارهت ، یمالسالا  مالعالا  بتکم  تاراشتنا  نسح ، نب  دمحم  نیدلاریصن ، هجاوخ  داقتعالادیرجت ، . 5

.1375 نارهت ، نارهت ، تاراشتنا  يرهطم  یضترم  قیلعت  حیحصت و  نابزرملا ، راینمهب  لیصحتلا ، . 6

.1366 نارهت ، امیس ، ادص و  تاراشتنا  حلصم ، داوج  يزاریش ، نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم  هیبوبرلا ، دهاوش  حرش  همجرت و  . 7

، نارهت هاگشناد  تاراشتنا  مود ، پاچ  يداجـس ، رفعج  دیـس  حرـش  همجرت و  يدرورهـس ، ییحی  نیدلا  باهـش  قارـشالا ، همکح  . 8
.1357 نارهت ،

.نارهت موس ، پاچ  یمالسا ، تاراشتنا  يا ، هشمق  یهلا  يدهم  نیدلا  ییحم  یهلا ، تمکح  . 9

.1329 نارهت ، مایخ ، هناخباتک  تاراشتنا  یناسارخ ، دهتجم  دمحم  ازریم  درخ ، ربهر  . 10

.1372 نارهت ، راوز ، تاراشتنا  یغورف ، یلعدمحم  اپورا ، رد  تمکح  ریس  . 11

پاچ نارهت ، امیس ، ادص و  تاراشتنا  یهاشکلم ، نسح  تاهیبنتلاو ، تاراشالا  حرش  . 12

ص:165
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.1362 نارهت ، يوضترم ، رشن  تاجن ، .ه ش )  ) 1375 موس ،

، نارهت باـن ، تاراـشتنا  یلمآ ، هداز  نسح  ...ا  تیآ  قیلعت  حیحـصت و  يراوزبـس ، يداـهالم  هفـسلف ،) قطنم و   ) هموظنملا حرـش  . 13
.موس مود و  لوا و  دلج  .ه ق ،)  ) 1413

.1373 نارهت ، زور  یلک  تاراشتنا  ناهرب ، يدهم  يرفص و  ماوق  مجرتم  یلع ، نب  نیسح  انیس ، نبا  افش ، . 14

.1404 مق ، یشعرم ، هللا  تیآ  تاروشنم  لّوا ، پاچ  روکدم ، میهاربا  قیقحت : یلع ، نب  نیسح  انیس ، نبا  ءافشلا ، . 15

، ینایتشآ نیدـلا  لالج  دیـس  همدـقم  قیلعت و  اب  اردـص ،) الم   ) يزاریـش یماوق  نیدـلاردص  میهاربا  نب  دـمحم  هیبوبرلا ، دـهاوش  . 16
.1346 دهشم ، هاگشناد  هناخپاچ 

.1366 نارهت ، تمکح ، تاراشتنا  يدیب ، هرد  یعناص  رهچونم  مجرتم  ابیلص ، لیمج  یفسلف ، گنهرف  . 17

.1366 نارهت ، ناریا ، نامجرتم  نافل و  ؤم  تاراشتنا  يداجس ، رفعج  دیس  یمالسا ، فراعم  گنهرف  . 18

.1362 نارهت ، یگنهرف  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسس  ؤم  ینانید ، یمیهاربا  نیسحمالغ  یمالسا ، هفسلف  رد  یفسلف  یّلک  دعاوق  . 19

قطنم  ) ناونع رد  همجرت  حرـش و  اردصالم ،)  ) يزاریـش نیدـلاردص  میهاربا  نب  دـمحم  هیقطنملا ، نونفلا  یف  هیقرـشملا  تاعمللا  . 20
.1363 نارهت ، هاگآ ، تاراشتنا  ینیدلا ، هوکشم  نسحملادبع  نیون )

.1377 نارهت ، تمکح ، تاراشتنا  فرش ، یناسارخ ، نیدلا  فرش  مجرتم  وطسرا ، کیزیفاتم ، . 21

.1371 نارهت ، اردص ، تاراشتنا  يرهطم ، یضترم  راثآ ، هعومجم  . 22

زکرم مود ، پاچ  رصن ، نیسح  دیس  هیشحت  حیحصت و  يدرورهس ، ییحی  نیدلا  باهش  تافّنصم ، هعومجم  . 23

.نارهت يروهط ، هناخباتک  موس ، پاچ  يرنه ، نبرک  قیقحت  يزاریش ، یماوق  نیدلاردص  میهاربا  نب  دمحم  رعاشملا ، . 24

.نارهت ناملسم ، نانز  تضهن  يداجس ، رفعج  دیس  يزاریش ، یماوق  نیدلاردص  یفسلف ، تاحلطصم  . 25

.یمق سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم  . 26
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.1371 نارهت ، نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  یتیآ ، میهاربا  دمحم  نآ ، هب  طوبرم  ءارآ  تالوقم و  . 27

.1364 مق ، یضرلا ، فیرش  تاراشتنا  یناتسرهش ، میرکلادبع  حتفلاوبا  لحنلاو ، للملا  . 28

.1374 نارهت ، رون ، مایپ  تاراشتنا  یکلمارق ، زرمارف  (، 2  ) و ( 1  ) قطنم . 29

.ق .ه   1400 توریب ، فراعتلاراد ، تاراشتنا  رفظم ، اضردمحم  قطنملا ، . 30

.1359 نارهت ، هاگآ ، تاراشتنا  يراسناوخ ، دمحم  يروص ، قطنم  . 31

.1372 نارهت ، نارهت ، هاگشناد  یگنهرف  تاقیقحت  تاعلاطم و  رشن 

.1362 مق ، یمالسا ، تاراشتنا  لوا ، پاچ  یئابطابط ، نیسحدمحم  همکحلا ، هیاهن  . 32

.1372 نارهت ، اجر ، یگنهرف  رشن  زکرم  هداز ، نسح  نسح  هتکن ، کی  رازه و  . 33
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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